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 جامعة اإلسكندرية.-قسم االقتصاد المنزلى كلية الزراعة  1
 الجيزة.الزراعية بحوث معهد بحوث تكنولوجيا األغذية مركز ال2

 2022ابريل 30فى، الموافقة على النشر 2022مارس20استالم البحث فى

 الملخص العربى
على لدراسة تأثير مسحوق قشور الرمان ث يهدف هذا البح

ى الكبد وعلى يمات فواالنز والبليروبين فى الدم انزيمات الكبد 
وهرمون الليبين وكثافة والنشاط المضاد لالكسدة وظائف الكلى 

وقد انقسمت التجربة إلى مرحلتين العظام فى الفئران زائدة الوزن 
جه ) مرحلة المعالاسابيع، ثم  (8)ستغرقت وا، مرحلة رفع الوزن 

. واشتملت التجربة على ( اسابيع6استغرقت )خفض الوزن( 
طوال فترة تتغذى على وجبة قياسية بطه سالبة مجموعة ضا

مجموعات  ةجموعة عالية الوزن قسمت إلى اربعمو التجربة 
مجموعات تتغذى 3و مجموعة ضابطة موجبه )غير معالجة( 

مسحوق   %22.5ـ  %15ـ  %7.5وجبة تحتوى على على 
 قشور الرمان.

وفى نهاية التجربة تم تقدير انزيمات الكبد والبليروبين فى 
وهرمون الكلى والنشاط المضاد لالكسدة والكبد ووظائف م الد

 كثافة العظام فى الفئران.اللبتين و 
قشور الرمان ادى إلى مسحوق وأظهرت النتائج أن استخدام 

 الد وانزيمات الكبد الكبد والبليروبين فى خفض مستوى انزيمات
AST ، 

ALT   ،ALP  فى الكبد مقارنة بالمجموعة الضابطة
استخدام مسحوق قشور الرمان  اظهرت النتائج أن ة، كماالموجب

ادى إلى خفض مستوى اليوريا والكرياتينين فى الدم )كمؤشر 
ما أدى تناول مسحوق قشور الرمان  إلى زيادة كلكفاءة الكلى(. 

كمؤشر لمضادات ( GPX) بيروكسيديز الجلوتاثيونانزيم 
دى  خفض مستوى انزيم  الكتاتماكسدة، بيناال 

كمؤشر (  MDAومركب مالون داى الدهيد )(  LDHوجينيز)هيدر 
مقارنة بالمجموعة زائدة الوزن. كما اظهرت سدى كلالجهاد التا

أن مسحوق قشور الرمان ادى إلى خفض مستوى النتائج 

فى ن ادى الى تحسبينما االضافة  بزيادة نسبةالليبتين هرمون 
كما حدث  .مقارنة بالمجموعة الضابطه الموجبةكثافة العظام 

 تحسن فى خاليا الكبد مقارنة بالمجموعة الضابطه الموجبة.
قشور الرمان، انزيمات الكبد ، كفاءة : الكلمات المفتاحية

 .مضادات االكسدة، هرون الليبتينالكلى، 

  المقدمة
 اإلنسان إحتياج عن الزائدة السعرات تراكم عن عبارة السمنة

  مختلفة أماكن ىف تترسب ثحي ، دهون هيئة على وتخزينها
 الذراعين و المنكبين و واإلليتين واألرداف البطن مثل الجلد تحت

  .(WHO, 2005 )الطبيعى الوزن زيادة إلى يؤدى مما
 المزمنة األمراض من للعديد خطير عامل السمنة تعتبر

لتهاب ، الدم دهون إرتفاع والسكرى القلب أمراض أهمها  وا 

 فى غالبا السمنة وتحدث ، السرطانات أنواع وبعض ، المفاصل

 سن وفوق واإلناث للذكور  .المراهقة فترة مثل معينة عمرية فترات
  Mackay& Mensah,2004 and)) اإلناثفى  خاصة 45

Jaiswal et al.,2010. 
 تعتبر حيث التغذية وعلماء ءطبااأل إهتمام السمنة أثارت وقد

 الدم ضغط إرتفاع مثل السارية غير باألمراض ترتبط مشكلة

رتفاع والسكرى  الدهون فيها تتجمع حالة وهى ، الدم فى الدهون وا 

 من يقلل الوزن فقدان أن ، الدهنية األنسجة فى واضح بشكل

 الوظائف لزيادة يؤدى وهذا بالسمنة المرتبطة المضاعفات

 Yuliana et al., 2011).)الجسم داخل الحيوية
ة األخيرة لفتت إلى أنه فى األون   et alPaul. )2015 (أشار 

 لألكسدة مضادةاكهة الرمان األنظار ألنها لها خصائص ف
التى تحمى الجسم من كثير من األمراض المزمنة التى من 



 2022 خاصعدد  43مجلد  –ية للتبادل العلمى مجلة اإلسكندر 

 

24 

العظام. أهمها هشاشة العظام التى تؤدى إلى ضعف بناء 
ع أنحاء العالم لسنوات عديدة لرمان في جميوقد أستخدم ا
 قشورها  لها ا انمكفة إلى فائدتها الطبية ،كفاكهة باإلضا

خصائص مضادة لألكسدة . من  بين األمراض المزمنة ، 
هشاشة العظام ، والتي ترتبط بضعف إعادة تشكيل العظام 
مما يؤدي إلى هشاشة العظام التدريجي ، فإن حدوث اإلجهاد 

يسبب حدوث هشاشة العظام ، يمكن اإلستفادة من  التأكسدي
التى تمنع حدوث  قشور الرمان كمصدر لمضادات األكسدة

إلجهاد التأكسدى ، فى هذة الدراسة تم تقسيم الفئران إلى ا
مجموعتين المجموعة األولى تتغذى على نظام غذائى قياسى 
، المجموعة الثانية تتغذى على نظام غذائى قياسى مع تناول 

ملجم / كجم يوميا مستخلص قشور الرمان عن طريق  50
عظمية ائج أن الخاليا اليوما ، وأظهرت النت 21الفم لمدة 

التى عولجت بمستخلص قشور الرمان قادرة على إنتاج كمية 
يوما مقارنة بالمجموعة التى لم  21أكبر من الكالسيوم بعد 

كثافة تعالج  اى أن مستخلص قشور الرمان أدى إلى إرتفاع ال
المعدنية للعظام مقارنة بالفئران التى لم تتناول مستخلص 

إلى تقليل التمايز  ستخلص قشور الرمانقشور الرمان أدى م
العظم وبذلك يكون  له دور هاما فى منع  وارتشافالعظمى 

المبايض فى الفئران وهذا  باستئصالهشاشة العظام المرتبطة 
 هالمركبات الفينولي يرجع إلى إرتفاع محتوى قشور الرمان من

         التى تحسن كتلة العظام وتمنع هشاشة العظام.                
في إيران  .Sadeghipour et al  (2014)اسة أجرى  در 

تهدف إلى دراسة تأثير مستخلص قشور الرمان على 
إنخفاض دهون الدم للفئران المغذاه على وجبة عالية الدهن ، 

 250-200فأر تراوحت أوزانها  48وتمت الدراسة بإستخدم 
وى مجموعات كل مجموعة تحت 6جم وتم تقسيم الفئران إلى 

م تقسيمهم كالتالى مجموعة ضابطة سالبة فئران وت 8على 
تغذت على النظام الغذائى القياسى ومجموعة ضابطة موجبة 

واألربع مجموعات  %10تغذت على وجبة عالية الدهن
رتفع الدهون باإلضافة إلى األخرى تغذت على نظام غذائى م
 300، 200،  100،  50مستخلص قشور الرمان بتركيزات 

 23سم يوميا وكانت مدة الدراسة / كجم من وزن الج ملجم
 يوما. وقد تم تقدير إنزيمات الكبد األسبرتيت أمينو ترانسفريز

Aspartate amino transferase(AST) االنين أمينوترانسفريز 

Alanine amino transferase (ALT) الفوسفاتيز القاعدى ، 

Alkaline phosphatase ( ALP) ، ج أن أظهرت النتائو
 المجموعات المعالجة بمستخلص قشور الرمان قد إنخفض

وقد  فى الدم بشكل ملحوظ ALPو   ALTو  AST انزيم
حدث ضرر فى أنسجة الكبد للفئران التى تغذت على النظام 

 معالجتها . الغذائى مرتفع الدهون ولم يتم
بهدف إستخدام مسحوق    Sayed  )2014( أجريت دراسة
األكسدة إلنتاج  لياف ومضاداتيد لألكمصدرجقشور الرمان 

خبز مضاف له مسحوق قشور الرمان بنسب مختلفة ) 
(، وشملت الدراسة البيولوجية عدد  7.5%،  5%،  2.5%
تم جم (  5±180فأر من إناث الفئران متوسط الوزن ) 36
 مجموعات وكانت: 6إلى  سيمهمتق

ة سالبة تغذت علىى نظىام غىذائى قياسىى ، طمجموعة ضاب
فىىىىع وعىىىىة ضىىىىابطة موجبىىىىة تغىىىىذت علىىىىى نظىىىىام غىىىىذائى مرتمجم

الدهون ، مجموعة تغذت على خبز الطاسة الخالى مىن قشىور 
الرمان ، مجموعة تغذت على نظىام غىذائى مرتفىع الىدهون مىع 

قشىىور الرمىىان ،  مسىىحوق %2.5خبىىز الطاسىىة المىىدعم بنسىىبة 
خبىىىز ائى مرتفىىىع الىىىدهون مىىىع نظىىىام غىىىذمجموعىىىة تغىىىذت علىىىى 

لرمان ، مجموعىىىة مسىىىحوق قشىىىورا %5نسىىىبة الطاسىىىة المىىىدعم ب
تغذت على نظام غذائى مرتفع الدهون مىع خبزالطاسىة المىدعم 

مسىحوق قشىور الرمىان . وقىد أظهىرت النتىاج أن  %7.5بنسبة 
 %5يليىىه  %7.5التغذيىىة علىىى مسىىحوق قشىىور الرمىىان بنسىىبة 

(علىىىىىىى %40.65)( %47.61خفىىىىىىض وزن الجسىىىىىىم  بنسىىىىىىبة )
أمينىو  االنىين الكبىد إنزيمىات مسىتويات حيث انخفضت، التوالي

األسىبرتيت   ،Alanine amino transferase (ALT)   ترانسىفريز
 Aspartate amino transferase  (AST)أمينوترانسىىىىفريز

فىىي  Alkaline phosphatase  (APL)    والفوسىىفاتيزالقاعدى
رتفعىىىىىت نسىىىىىبة الليبوبروتينىىىىىات مرتفعىىىىىة  الىىىىىدم بشىىىىىكل ملحىىىىىوظ وا 
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مقارنىىىة    High Denisty Lipoprotein (HDL)الكثافىىىة
بالمجموعىىىة الضىىىابطة الموجبىىىة، قىىىد حىىىدث ضىىىرر فىىىي أنسىىىجة 

النظىام الغىذائى مرتفىع الىدهون تغىذت علىى  التىى الكبد للفئىران 
 ولم يتم معالجتها .

 األهداف

من تأثير قشور  االستفادةدراسة  تهدف هذه الدراسة إلى
الكلى  الكبد،كفاءة بعض المؤشرات الحيوية )الرمان على 

فى فئران التجارب زائدة الوزن التى تتغذى على  والعظام(
     الدهون.وجبة عالية فى 

 مواد وطرق البحث:  
تىىىىم احضىىىىار قشىىىىور الرمىىىىان وغسىىىىلها وتقطيعهىىىىا وتجفيفهىىىىا 

                         (.2019 ، رجب)وطحنها 
 التجربة  ـ تصميم

لة تنقسم التجربة إلى مرحلتين المرحلة األولى مرح
ثم المرحلة الثانية مرحلة بزيادة وزن الجسم  االصابة
  .المعالجة
 االصابةـ مرحلة 

تمثل  وهي فئران( 6)أخذت مجموعة من الفئران عددها 
الوجبة تتغذى على  استمرتالمجموعة الضابطة السالبة 

 24)أما باقى الحيوانات وعددها  التجربة.حتى نهاية  قياسيةال
( وتحتوى %30هن )لوجبة العالية الدتم تغذيتها على ا فأر(

 استغرقت الخروف(على دهون حيوانية مشبعة )دهن ذيل 
 2.85 إلى  عندما وصل مؤشر البدانة أسابيع( 8مدة )

بة للفئران زائدة الوزن مقارنة بالمجموعة الضابطة السال
(1.94).   

 المعالجةـ مرحلة 
 مجموعات:  إلى أربعزائدة الوزن تم تقسيم الفئران 

مجموعة ضابطة موجبة مصابة تتغذى على الوجبة  -
 العالية الدهن حتى نهاية التجربة.

( مصابة تتغذى على 5،4،3المجموعات التجريبية ) -
الوجبة القياسية مضاف إليها مسحوق قشور الرمان بنسبة ) 

نسب اإلضافة بناء  اختيار( وتم  %22.5ى  %15 ى 7.5%
ة كانت مقبولة فى مجمل الحسية للعينات التى االختباراتعلى 

، ثم  %15وتم مضاعفة هذه النسبة  %7.5حتى التركيز 
وذلك حتى يظهر التأثير ويمكن الحصول على هذه  22.5%

النسبة عند تناول أكثر من منتج من المنتجات الغذائية 
 .   (2019)سليمان واخرون ، دادها السابق إع

 وبعدها( أسابيع6()المعالجة) الوزن خفض فترة واستغرقت
 المكان فى يوميا   وزنه بعد الغذاء تقديم تم كما.الفئران ذبح تم

 تقديم مراعاة مع كافية بكميات القفص داخل له المخصص
 جم 15) عن تقل ال للفأر الغذائية لالحتياجات تكفى وجبة
 ارالف وزن من جم 100/  وجبة

الوزن  فىالزيادة ) المعادلة من الغذائية الكفاءة وحساب
 ,Trinder( التجربة مدةكمية الغذاء المتناول طوال )( / امبالجر 

1969)). 
 المؤشرات الحيوية

                                                                  عداد عينات بالزما الدم للتحاليل البيوكيميائية         إ
ساعة ، حيث 12جربة لمدة تم تصويم الفئران فى نهاية الت

داى إيثيل أيثر وجمع عينات الدم من  باستخدامها تخدير تم 
وريد العين عن طريق أنابيب شعرية خاصة وجمع قطرات 

مل( ذات غطاء تحتوى  5) اختبارالدم  مباشرة فى أنبوبة 
حرارة الغرفة ، و  درجةعلى EDTعلى مادة مانعة للتجلط

 10لمدة ة  قيلفة فى الدق 5000المركزى على إجراء الطرد 
على البالزما والتى تم حفظها بعد ذلك لحصول ائق وذلك لدق

 باستخدامم لحين إجراء تحليل بعض المعايير o 80على ى 
 .Kitsدالئل  

وتشمل الكبد و تقدير بعض المكونات الحيوية فى بالزما الدم 
: 

لكفاءة الكبد والكبد د فى البالزما كمؤشر ت الكبإنزيما
 وتشمل 
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 Aspartate amino  ) انسفريزر تإنزيم األسبرتيت أمينو -

transferase  (AST  Reitman and Frankel, 1957).) 
 Alanine amino  إنزيم االالنين أمينو ترانسفريز-

transferase(ALT) (Reitman and Frankel, 1957.) 
 Alkaline phosphatase (ALP)ز القاعدىالفوسفاتي-
(Belfield  and Goldberg, 1971  & (Kind and King, 

1954  . 
 &  Total Bilirubin Kaplan et al., 1984 (البيلروبين الكلى-

et al., 1937 Malloy.) 

 اليوريا والكرياتين كمؤشرات لكفاءة الكليتين 

aney  and  Ch وفقا لطريقة  Urea  اليوريا تم تقدير 

Marbach, 1962) & Searcy et al., 1967 الكرياتينين(. و  

Creatinine لطريقة عابتBartels and Bohmer, 1971)  & 
Fabiny and Ertingshausen, 1971.) 

 ر النشاط المضاد لألكسدة واإلجهاد التأكسدىيتقد
تم تقدير النشاط المضاد لألكسدة واإلجهاد التأكسيدي في 

 بيراكسيدازقدر نشاط إنزيم الجلوتاثيون حيث ران كبد الفئ
(GPX  )Glutathione Peroxidase ؤشر لمضادات مك

.قدر إنزيم  (Jollow et al., 1974)األكسدة  وفقا لطريقة 
 Lactate Dehydrogenase(LDH)الكتات دى هيدروجينيز 

 تبعا لطريقة
) (Scandinavian Society for Clinical Chemistry and 

1982linical Physiology ,C قدر إنزيم مالون داى الدهيد . 

Malondialdehyde (MDA )   كمؤشر لإلجهاد التأكسدى 

هرمون الليبتن  قدر  (Jiang et al., 2012 ).تبعا لطريقة
 كمؤشر لزيادة الوزن وفقا لطريقة ELISAبإستخدام 

   ) 1996,  Sinha and Considine(  . 

                                                                                          تقدير كثافة العظام 
تم تقدير كثافة العظام بعد إستخراج عظمة الفخذ اليمنى 

 بها.وذلك بعد تنظيفها وفصلها تماما عن األنسجة المحيطة 
وذلك بوضعها فى أنبوبة بها  ،هاوقياس حجمتم وزن العظمة 

وتم حساب حجم العظمة  المقطر،لومة من الماء كمية مع
العظام وفقا  كثافةحساب و  المزاح،يساوى حجم الماء  الذي

 . ) et al Kalu., 1991( لطريقة 
 ـ الهستوباثولوجى ) فحص نسيج الكبد (                                                                                    

لفئران بعد الذبح مباشرا  ووضعها ة من كبد اتم أخذ عين
 فحص)تولوجىهسالللفحص فورمالين وذلك  %10فى محلول 

يدا  للفحص تبعا  وقد تم تحضير الشرائح تمه الكبد(نسيج 
 .  ( Bancroft and Gamble , 2002)لطريقة 

 النتائج البحثية ومناقشتها

لى تشمل نتائج الدراسة الحيوية مرحلتين المرحلة األو 
 6) العالجالمرحلة الثانية مرحلة  أسابيع( 8) االصابةمرحلة 
 أسابيع(.
                                                                   ق قشور الرمان على وظائف الكبد                                                                                                افة مسحوتأثير إض

لى فى ( والبيليروبن الك ATP) ، ALT، AST  إنزيمات الكبد
 م ـزما الدبال 

فى المجموعة  ALT))  ( مستوى إنزيم1جدول )ال يوضح
فى  وارتفعوحدة / مل( 46.33) حيث بلغالضابطة السالبة 

وحدة / مل( ، بينما  55.0المجموعة الضابطة الموجبة إلى )
،  %15،  %7.5التجريبية ) عاتفى المجمو  انخفض
وحدة /مل ( على  31.0،  31.67،  38.0( إلى ) 22.5%

لتوالى ، وتوجد فروق معنوية بين المجموعة الضابطة ا
 .                                الثالثةبية الموجبة والمجموعات التجري

فى  AST)مستوى إنزيم) أن كما يوضح الجدول أيضا 
 وارتفعوحدة / مل ( 99.0)   بلغالبة الس المجموعة الضابطة

وحدة / مل  116.33فى )المجموعة الضابطة الموجبة إلى ) 
،  %7.5فى المجموعات التجريبية )  انخفض( ، بينما 

وحدة  68.33،  78.0،  81.67( إلى )  22.5%،  15%
مل ( على التوالى ، وتوجد فروق معنوية بين كل من  /

الموجبة والمجموعة التجريبية بة و المجموعة الضابطة السال
ضابطة ، يبنما توجد فروق معنوية بين المجموعة ال 7.5%
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ن ، ولك %22.5،  %15الموجبة و المجموعات التجريبية 
،  %15التجريبية  ينتالفروق غير معنوية بين المجموع

22.5%                                                               . 

فى  بلغ (ALP)جدول أن مستوى إنزيم نفس الوضح كما ي
وحدة / لتر( بينما  193.33المجموعة الضابطة السالبة ) 

وحدة  423.13فى المجموعة الضابطة الموجبة إلى )  ارتفع
،  15،  7.5فى المجموعات التجريبية )  وانخفضلتر( ،  /

وحدة /  157.67،  171.0،  365.67) الى( 22.5%
بين المجموعة  وتوجد فروق معنويةلى ، التوالتر( على 

،  %22.5 ، 15المجموعات التجريبية الضابطة الموجبة و 

،  %15عنوية بين المجموعتين التجريبيتين وال توجد فروق م
22.5% .    

مستوى البيليروبن الكلى فى ان ( 1يالحظ من جدول )
مل (  100ملجم /  0.89) بلغالمجموعة الضابطة السالبة 

ملجم /  1.07جموعة الضابطة الموجبة ) ى المكان فو ،
التجريبية  نسبته فى المجموعات وانخفضتمل( ،  100
 0.53،  0.55، 0.64)  الى 22.5%،  15%،  7.5%

فروق معنوية ال كانتمل ( على التوالى ، و  100ملجم / 
الضابطة السالبة والموجبة والمجموعات  تينبين المجموع

                                         .                                           نوية بين المجموعات التجريبيةوق معجد فر التجريبية ، ولم تو 
 

 
 تأثير إضافة مسحوق قشور الرمان على مؤشرات كفاءة الكبد فى بالزما الدم والكبد فى الفئران .1جدول 

أقل 
فرق 

معنوى 
(LSD) 

  معيارىاالنحراف ال   ±المتوسط
 

 المقاييس
 المجاميع

مجموعة تجريبية 
22.5%  

مجموعة تجريبية 
15%  

يبية ة تجر عمجمو 
7.5%  

 مجموعة عالية الدهن
)زائدة الوزن(   

المجموعة الضابطة 
 )السالبة(

 البالزما
 

4.12 0.58±31.0 d 1.45±31.67 d 1.53±38.0 c 0.58±55.0 a 1.86±46.33 b ALT  
 )وحدة /مل( 

 
511.8  6.96±68.33 d 0.58±78.0 cd 3.18±81.67 c 3.38±116.33 a 0.58±99.0 b AST  

/مل( ة)وحد    
94.99 11.39±157.67 b 31.22±171.0 b 18.35±365.67 a 49.13±423.67 a 26.24±193.33 b ALP  

   )وحدة/ لتر (

0.15 0.02±0.53 c 0.06±0.55 c 0.01±0.64 c 0.09±1.07 a 0.01±0.89 b 
ين      لروبالبي

       
مل(100)ملجم/  

 الكبد
13.39 3.21±92.0 d 3.84±102.33 cd 6.69±107.67 c 3.67±141.33 a 2.65±128.0 b ALT  

 )وحدة/ جرام(
15.99 2.60±127.67 d 9.02±137.33 cd 4.04±146.0 c 3.28±191.67 a 3.67±163.33 b AST  

 )وحدة/ جرام(
31.18 2.08±124.0 c 12.13±165.67 b 18.01±181.0 b 2.40±319.67 a 2.85±292.33 a ALP  

 )وحدة/ جرام(
 (0.05وجود فروق معنوية أما الحروف المختلفة تعنى وجود فروق معنوية بين المتوسطات عند مستوى معنوية )عنى عدم متشابهة تلالحروف ا 
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ومما سبق يتضح أن زيادة تراكم الدهون فى الجسم أدت 
ون الدم التى تؤدى إلى زيادة دهون الكبد إلى زيادة ده

، وأن تناول الدم  كبد فىالإنزيمات  ارتفاع مستوىوبالتالى 
مسحوق قشور الرمان أدى إلى تحسين خاليا الكبد وبالتالى 

وهذه النتائج تتفق مع ما توصل ، نظم مستوى هذه اإلنزيمات
 وا حيث أشار  Ibrahim (2010 ) و  Hamad et al. (2011)إليه
كوليسترول الدم على  بارتفاعأن تغذية الفئران المصابة  إلى

الرمان أدت إلى خفض مستوى  على قشوروجبات تحتوى 
                                                            مقارنة بالمجموعات المصابة التى لم تعالج .إنزيمات الكبد 

فى  د يساعدأن الكب et al. Maronpot   (2010)قد ذكر
إزالة السموم من المركبات الكيميائية قبل دخولها إلى الدورة 

اإلنسان عرضة بدرجة كبيرة لإلصابة  ، حيث أنالدموية 
بهذه المركبات عند التعرض للمواد الكيميائية الموجودة فى 

أيضا إلى إستهالك األغذية الملوثة التى تعمل  البيئة ، وراجع
2012 (على زيادة السموم بالجسم 

 
,Sharma (. 

 فى الكبد   (ALP) ، ALT، AST   ــ تقدير إنزيمات 
فى المجموعة  ALTمستوى إنزيم  (1دول )ح جيوض

 ارتفعوحدة / جم( بينما  128.0) حيث بلغالضابطة السالبة 
وحدة / جم (  141.33فى المجموعة الضابطة الموجبة إلى )

،  %15 ، %7.5فى المجموعات التجريبية ) انخفض، وقد 
وحدة /  92.0،  102.33،  107.67)   ( إلى 22.5%

 تينعنوية بين المجموعالفروق م، وكانت جم ( على التوالى 
المجموعات وبين و  هماالضابطة السالبة والموجبة وكذلك بين

 .    الثالثةالتجريبية 

من ) AST  مستوى إنزيم ارتفاع (1يتضح من جدول )
ى لضابطة السالبة إلوعة االمجم وحدة / جم ( فى  163.33

بة، وحدة / جم ( فى المجموعة الضابطة الموج 191.67)
،  %15،  %7.5فى المجموعات التجريبية ) انخفضا بينم

وحدة /  127.67،  137.33،  146.0( إلى  )22.5%
جم ( على التوالى ، وتوجد فروق معنوية بين المجموعة 

ال توجد فروق و الضابطة الموجبة والمجموعات التجريبية  ، 
                                                                 .%22.5، %15التجريبية  ينتبين المجموعمعنوية 

فى  ALPجدول مستوى إنزيم نفس الكما يوضح 
وحدة / جم(  292.33) بلغالمجموعة الضابطة السالبة 

رتفع فى المجموعة الضابطة الموجبة إلى  وحدة  319.67)وا 
 ،%7.5فى المجموعات التجريبية ) انخفضبينما  جم(، /

وحدة /  124.0 ،165.67 ،181.0ى )( إل22.5% ،%15
وتوجد فروق معنوية بين المجموعة  التوالى،على  جم(

                    التجريبية .الضابطة الموجبة والمجموعات 

  .Khan et al (2018)إليهقل مما توصل اوهذه النتائج 
 AST, ALP ,الكبدمستوى إنزيمات  انخفاضحيث الحظ 

ALT  /0.28،  53.8،  49.4،  61.0) الى مل 100مجم 
الفئران المصابة   وحدة / جم ( على التوالى فى بالزما دم

التى  tetrachloride (CCl ) Carbon برابع كلوريد الكربون
ملجم/  400تناولت المستخلص المائى لقشور الرمان بمستوى 

الحظ أيضا لتى لم تعالج .م/ يوم مقارنة بالمجموعة اكج
حيث كانت  ALT  ،AST،  ALPات مستوى اإلنزيم انخفاض

 وحدة/ جم( 78.54، 83.25، 73.96) 

التى تناولت المصابة  على التوالى فى كبد الفئران
ملجم/ كجم/  400المستخلص المائى لقشور الرمان بمستوى 

  تعالج .يوم مقارنة بالمجموعة التى لم 
ن يتضح من النتائج أن المستخلص المائى لقشور الرما

مستوى بشكل كبير عن طريق خفض ة الكبد أدى إلى حماي
نزيمات الكبد المرتفعة فى بالزما دم وكبد  البيليروبن الكلى وا 

                                     .                                                                        زائدة الوزنالفئران 

ييم يتم تق إلى أنه Pratt and Kaplan (2005) قد أشار 
فراز إنزيمات الكبد عن طريق تقدير  وظائف التمثيل الغذائى وا 

مستوى  ارتفاعمستويات البيليروبن الكلى فى الدم ، حيث أن 
البيليروبن الكلى فى الدم يشير إلى إصابة الكبد . حيث أن 

الدم الحمراء ويدخل الكبد  خاليالبيليروبن ناتج من تكسير ا
رونك ويتحول إلى ثنائى الجلوكو  ويرتبط مع حامض
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يسمى )بالبيليروبن المباشر ( جلوكورونك البيليروبن الذى 
 قابل للذوبان يطرح مع العصارة الصفراوية. 

 ،ALT( أن مستوى إنزيمات 2000قد ذكر الوهيبى  )
AST  سالمة خاليا الكبد أما إنزيم  علىدل يفى الكبدALP 

   لكبد . خراجية لو البيليروبن يدل على القدرة اإلست

قد أدت إضافة مسحوق قشور الرمان إلى أن الكبد يعمل 
على تخليص الجسم من السموم ، كما أدت إلى سالمة خاليا 

  .بتحسين مستوى اإلنزيمات والبيليروبن فى الدم والكبد الكبد
 لرمان على كفاءة الكليتينحوق قشور اـ تأثير مس

فى  زما الدم( مستوى اليوريا فى بال2يوضح جدول )
ملجم /  29.67)  حيث بلغ المجموعة الضابطة السالبة 

فى المجموعة الضابطة الموجبة  ارتفعمل ( ، بينما  100
نخفض فى  100ملجم /  36.33إلى )  مل دم ( ، وا 

 26.33% ( )  22.5 ، 15،  7.5المجموعات التجريبية ) 
 وكانتمل( على التوالى ،  100ملجم /   24.67،  26.0، 
بين المجموعة الضابطة الموجبة والمجموعات عنوية فروق مال

                .التجريبية
مستوى الكرياتنين فى بالزما ان جدول نفس اليوضح  كما

ملجم  0.89لسالبة كان ) الدم فى المجموعة الضابطة ا
مستواه فى المجموعة الضابطة  ارتفع، بينما ( مل100/

فى  وانخفض مل ( ، 100ملجم /  1.07الموجبة إلى ) 
،  0.64% ( )  22.5،  15،  7.5المجموعات التجريبية ) 

وكانت مل( على التوالى ،  100ملجم /   0.53،  0.55
فروق معنوية بين المجموعة الضابطة الموجبة والمجموعة ال

، وال يوجد فروق معنوية بين المجموعة  %22.5التجريبية 

،  %7.5ريبية تجالالضابطة الموجبة وبين المجموعات 
          وال بينها وبين المجموعة الضابطة السالبة .                                                                                     15%

ن ى مشاكل فى الكبد ألاليوريا فى الدم إل ارتفاعقد يرجع 
ثم روتينات اليوريا تتكون فى الكبد نتيجة التمثيل الغذائى للب

ن تمر للكلى حتى تخرج مع البول . ويؤكد ذلك نتائج الكرياتني
،  (0020 ،حيث أنها مقياس لسالمة وظيفة الكليتين)الوهيبى 

ين ، مما ولم يالحظ حدوث تأثير واضحا على مستوى الكرياتن
تين تأثيرا  معنويا بزيادة م تأثير وظائف الكلييدل على عد

شور الرمان وق قمسح خدامباستالوزن ولكن حدث تحسن 
 وكانت النسبة األعلى أكثر تأثيرا  .  

 ـ تأثير فشور الرمان على مضادات األكسدة
   peroxidase دير إنزيم الجلوتاثيون بيروكسيديتم تق 

glutathione (GPX) تم تقدير و  دةكمقياس لمضادات ألكس
 Lactate Dehydrogenase (LDH)  الكتات دى هيدروجينيز

، (MDA) Malondialdehyde قياس لإلجهاد التأكسيدى مك
      في كبد الفئران.

( مستوى الجلوتاثيون بيروكسيديز فى 3يوضح جدول )
 10.57فى المجموعة الضابطة السالبة ) حيث بلغالكبد 

لموجبة إلى ة الضابطة افى المجموع انخفضوحدة / جم( و 
ريبية ) فى المجموعات التج ارتفعوحدة / جم ( بينما  9.97)

 25.67،  22.93،  17.27( إلى )  22.5%،  15،  7.5
نشاط إنزيم  انخفاضى ، ويرجع وحدة / جم( على التوال

الجلوتاثيون بيروكسيديز في المجموعة الضابطة الموجبة إلى 
وث األكسدة اإلختزالية أي لحد تؤدىالتى ارتفاع نسبة الدهون 

 مؤكسدلا نتاثيو الجلو  إلى (GSH)تحول الجلوتاثيون المختزل 

(GSSH)   مما يؤدى إلى إنخفاض مستوى الجلوتاثيون
 .(2012واخرون ، ولجاوىية )المختزل في الخل
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مل دم(        100ان )الملجم / تأثير إضافة مسحوق قشور الرمان على مؤشرات كفاءة الكليتين ببالزما دم الفئر  .2جدول   

 
أقل فرق 

 معنوى
(LSD) 

  رىالمعيا فاالنحرا ±المتوسط 

 المقاييس
 المجاميع

 
مجموعة 
تجريبية 

22.5% 

مجموعة 
 %15تجريبية 

مجموعة  تجريبية     
7.5% 

 
مجموعة عالية 

 الدهن 
 )زائدة الوزن(

مجموعة 
 ضابطة سالبة

8.78 0.88±24.67b  4.04±26.0b  1.20±26.33b  0.88±36.33a  4.41±29.67 

ab 
اليوريا                     

 مل( 100ملجم/ )

0.19 0.04±0.72b  0.04±0.83ab  0.05±0.88ab  0.10±1.02a  0.06±0.89ab                       الكرياتنين
 مل( 100) ملجم/

 ( 0.05وجود فروق معنوية بين المتوسطات عند مستوى معنوية ) ختلفة تعنىالحروف المالحروف المتشابهة تعنى عدم وجود فروق معنوية أما 

 

 ر قشور الرمان على مضادات األكسدةثيتأ.3ول دج

أقل فرق 
معنوى 
(LSD) 

 األنحراف المعيارى   ±  المتوسط  

 المقاييس
 المجاميع

مجموعة تجريبية 
22.5% 

مجموعة 
 %15تجريبية 

مجموعة تجريبية 
7.5% 

الية مجموعة ع
 هن الد

 )زائدة الوزن(

ضابطة مجموعة 
 سالبة

5.17 25.67±1.45a  22.9±   1.79 

a 17.27 ±1.94b  9.97 ± 0.15c  10.57 ±2.09c GSH 
 وحدة / جم

1.72 43.30±0.35c  48.3± 0.82 

c 56.90± 0.64b  91.60± 0.07a  46.23± 1.01d  LDH 
 وحدة / لتر

1.90 
  16.87± 0.35 

b 

17.3± 1.95 

b 17.70± 1.05b  19.67 ± 0.32a  14.03± 0.59c  

MDA 
نانومول / 

 جم

 ( 0.05جود فروق معنوية أما الحروف المختلفة تعنى وجود فروق معنوية بين المتوسطات عند مستوى معنوية )هة تعنى عدم و شابالمت لحروف
 

توجد فروق معنوية بين المجموعة الضابطة الموجبة 
ال توجد فروق معنوية بين ، و والمجموعات التجريبية 

ة وق معنوي، وتوجد فر  %22.5،  15التجريبية  ينتالمجموع
 ت التجريبية .  بين المجموعة الضابطة السالبة والمجموعا

فى الكبد  ((MDA  أما بالنسبة لمستوى مالون داى الدهيد
نانومول / 14.03كان فى المجموعة الضابطة السالبة ) فقد 

لى ) مجموعة الضابطة الموجبة إال فى ارتفعجم( بينما 
نانومول / جم ( مما يدل على ارتفاع الجذور الحرة 19.67

،  7.5فى المجموعات التجريبية ) وانخفضفي جسم الفئران، 
 16.87،  17.33،  17.70( إلى )  22.5%،  15

نانومول / جم ( على التوالى ، توجد فروق معنوية بين 
،  7.5مجموعات التجريبية )المجموعة الضابطة السالبة وال

 تين، وتوجد فروق معنوية بين المجموع(  22.5%،  15

 ارتفاع الضابطة السالبة والموجبة والمجموعات التجريبية .
الجذور الحرة فى  ارتفاعمالون داى الدهيد  يدل على  ركب

اإلجهاد التأكسدى للخلية وهو  ارتفاعجسم الفئران وهذا يسبب 
جذور لتوازن بين مضادات األكسدة و حالة تنشأ من عدم ا

فى األنسجة الحية ، حيث تصبح الخلية األكسجين الحرة 
ضعيفة أمام غزو األصول الحرة فتقوم بمهاجمة أهم مكونين 

وهو   DNA رئيسيين بالخلية وهما البروتين والحمض النووى
 للخلية وتحدث به تغيرات وتتكونحامل الشفرة الوراثية 

 ،ىالوهيبلية )لحدوث تسرطن الخ لطفرات التى تؤدىا
0002).    

 Hasan et al. (2016)وهذه النتائج تتفق مع ما توصل إليه 

المجموعة التى  فى بيروكسيديزجلوتاثيون  ارتفاعالحظ  حيث
ملجم / كجم  من مستخلص قشور الرمان لمدة  500تناولت  
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 كانت  MAD  .وحدة / جم (  أما نسبة29.8يوم كان ) 18
 جم( /انومول ن 52.8)

 مستوى إنزيم الكتات دى هيدروجينيز ( 3)جدوليوضح 

LDH) 46.23كان )حيث ( فى المجموعة الضابطة السالبة 
فى المجموعة الضابطة  ا  شديد ا  ارتفاع وارتفعوحدة / لتر( 

فى  انخفضوحدة / لتر( ، بينما  91.60الموجبة إلى ) 
، 56.90) ( إلى %22.5ى  15ى  7.5المجموعات التجريبية )

، وتوجد فروق معنوية بين التوالي  ( على43.30،  48.32
الضابطة السالبة والموجبة والمجموعات  تينالمجموع
 .التجريبية

نشاط  ارتفاعإلى أن   et al. Aviram (2000)قد أشار
تلف في  إنزيم الكتا ت دى هيدروجينيز يدل على حدوث
جينيز هو خاليا وأنسجة الجسم . إنزيم الكتات دى هيدرو 

الطاقة في ية األيض وعملية إنتاج إنزيم يشترك في عمل
الخاليا ، يوجد في جميع خاليا وأنسجة الجسم وال يوجد في 

األنسجة إلى الدم ويرتفع مستواه  الدم بكمية كبيرة ، يخرج من
رض األنسجة للتلف في الدم عن المستوى الطبيعى عندما تتع
  (0002 ،ىالوهيب) والضرر وحدوث خلل في عمليات األيض

سحوق قشور الرمان على هرمون الليبتن فى دم ـ تأثير م
 الفئران

( مستوى هرمون الليبتين فى المجموعة 4يوضح جدول )
نانوجرام / مل ( ، بينما  6.76كان )حيث الضابطة السالبة 

نانوجرام / مل    7.35ن ) فى المجموعة الضابطة الموجبة كا
 فاعارتالذى الحظ  Tulipano et al . ( 2004)وهذا يتفق مع 

الفئران عندما تغذت على   مستوى هرمون الليبتن فى ذكور
أسبوع ، يالحظ من  12( لمدة %20وجبة عالية الدهن )

مستوى هرمون الليبتين فى المجموعات  انخفاضالنتائج 
 3.12، ، 3.50)  لى إ(  %22.5،  15،  7.5التجريبية ) 

ية ى التوالى ، وتوجد فروق معنو نانوجرام / مل ( عل 2.65، 
 المجموعات التجريبية.بين المجموعة الضابطة الموجبة و 

مستوى هرمون الليبتين بزيادة  انخفاضويالحظ من الجدول 
نسب إضافة  مسحوق قشور الرمان حيث أن قشور الرمان 

اصة المركبات الفينولية مصدر جيد لمضادات األكسدة خ
 و ما توصل إليه  اللحيانىوالفالفونويدات وهذا أعلى م

الليبتين فى  ( حيث ذكر أن مستوى هرمون2012)يمانسل
 0.12كان )  %6الفئران التى تناولت الشاى األخضر بنسبة 
 0.11كان ) %6نانو جرام / مل ( والشاى األسود بنسبة 

 ألكسدة .نانو جرام / مل( كمصدر لمضادات ا
ما زادت كمية إلى أنه كل  Fried et al. (2000)كما أشار 

مستوى  م أو عدد خاليا النسيج الدهنى يزيدالدهون فى الجس
هرمون الليبتين المنتج من هذه الخاليا . كما أكد ذلك سالم 

( أنه توجد عالقة طردية بين كمية الدهون 2001وأخرون )
مون الليبتين فى الدم . فى جسم اإلنسان والحيوان ومستوى هر 

 من األنسجة الدهنية في الجسمحيث أن هرمون الليبتن يفرز 
دورا  أساسيا  في تنظيم وهو يسمى )هرمون الشبع( يلعب 

ت أهو المسئول عن تنشيط كيمو الشبع  الشعور بالجوع أو
ارات الشبع بمركز الشبع في المخ ، فيقوم المخ بإرسال إش

لين )هرمون الجوع( والتوقف ير جلللمعدة بوقف إفراز هرمون ا
تعمل سم إن زيادة كمية الدهون في الجعن تناول الطعام . ف

من هرمون الليبتن عن المستوى ز كمية كبيرة افر على إ
في اإلشارات التي ترسل  اضطرابالطبيعى فيسبب حدوث 

إلى المخ فال يستطيع المخ تمييز إشارات الشعور بالشبع 
 Leptin اللبتين ثير هرمون حيث تحدث قاوة الجسم لتأ

resistance م ي تناول كميات أكبر من الطعايبدأ الجسم ف
 .(2001 ،مصيقر  ويزداد الوزن )
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تأثير مسحوق قشور الرمان على هرمون الليبتن فى  .4جدول 
 دم الفئران بالنانوجرام / مل

االنحراف  ±المتوسط 
 المجموعات المعيارى 

 6.76 ±  0.59  a      مجموعة ضابطة سالبة 
7.35±   0.54 a زائدة الوزن (الدهن مجموعة عالية ( 
3.50±   0.47  b  7.5تجريبية  مجموعة% 
3.12  ±   0.14  b   15مجموعة تجريبية% 
2.65  ±  0.61  b  22.5مجموعة تجريبية% 

1.57 LSD أقل فرق معنوى 
 ا الحروف المختلفة تعنىالحروف المتشابهة تعنى عدم وجود فروق معنوية أم

 (      0.05وسطات عند مستوى معنوية )وجود فروق معنوية بين المت

 

ـ تأثير مسحوق قشور الرمان على كثافة عظام الفخذ 
  للفئران

وزن عظم الفخذ فى المجموعة  (5يوضح جدول )
فى  وانخفضجم (  1.54كان ) حيث الضابطة السالبة 

 ارتفعجم ( ، بينما  1.08) المجموعة الضابطة الموجبة إلى 
 ( إلى ) %22.5،  15،  7.5)  فى المجموعات التجريبية

جم ( على التوالى . وتوجد فروق  1.58،  1.46،  1.39
معنوية بين المجموعة الضابطة الموجبة والمجموعات 

ريبية التجريبية ، ولم توجد فروق معنوية بين المجموعات التج
 المجموعة الضابطة السالبة . و بين المجموعات التجريبية و 

( فى جميع  3سم 0.10)  غ فقد بلبالنسبة للحجم 
 والموجبة والمجموعات التجريبية جموعات الضابطة السالبةالم
 لم توجد فروق معنوية بين المجموعات .على ذلك و 

كثافة العظام فى المجموعة ( 5) كما يوضح الجدول 
(  3سمجم /  15.4كانت ) حيث بطة السالبة الضا

جم  10.83فى المجموعة الضابطة الموجبة إلى )  وانخفضت
،  7.5تفعت فى المجموعات التجريبية ) (، بينما إر  3سم  /

جم /  15.93،  14.6،  14.0( إلى  ) 22.5%،  15
 تين، توجد فروق معنوية بين المجموع ( على التوالى3سم

ية بين الضابطة السالبة والموجبة ، بينما ال توجد فروق معنو 
يبية ، حيث المجموعة الضابطة السالبة والمجموعات التجر 

المجموعة  معظام فى المجموعات التجريبية تقاربت كثافة الع
     الضابطة السالبة .

زيادة كثافة العظام فى ( 5)يتضح من الجدول 
المجموعات التجريبية بزيادة نسب إضافة مسحوق قشور 

ع إلرتفاع محتواها من الرمان للوجبة الغذائية وهذا يرج
 366.54)  بلغلسيوم حيث وخاصة الكا( 6)جدول المعادن 

جم( الكالسيوم 100ملجم/ 84.58جم( والفسفور )100/ملجم
 المتصاصهام  Dمين الفسفور هامين لتكوين العظام وفيتاو 

 ى قشور الرمان محتو  الرتفاعباإلضافة  الكالسيوم والفوسفور
كبات الفينولية من مضادات األكسدة خاصة المر 

. المعدنية للعظام  الكثافة والفالفونويدات التى تؤدى إلى رفع 
  Choi et al.  (2003)وهذه النتائج تتفق مع ما توصل إليه 

أشار إلى أهمية مضادات األكسدة خاصة ) الكاتشينات  حيث
أدت إلى رفع الكثافة المعدنية حيث الشاى األخضر  ( فى

مة بتناول الكادميوم مما يدل على للعظام فى الفئران المسم
اص ى منع فقد العظام و منع إمتصدور الكاتشينات ف

 الكادميوم .

 3تأثير مسحوق قشور الرمان على بعض خصائص عظام الفخذ للفئران جم / سم .5جدول 
 واإلنحراف المعيارى (  ) المتوسط

  اإلنحراف المعيارى ± المتوسط
 

 وزن العظام )جم( م العظام )جم(حج ( 3كثافة العظام )جم / سم 

0.17±15.4a  0.0±0.10a  0.08±1.54ab  ة الضابطة السالبةالمجموع 
0.3±10.83b  0.0±0.10a  0.03±1.08c  المجموعة الضابطة الموجبة 

0.40±14.0a  0.0±0.10a  0.04±1.39b   7.5المجموعة التجريبية % 
0.01±14.6a  0.0±0.10a  0.10±1.46ab  15موعة التجريبية المج % 
0.50±15.93a  0.0±0.10a  70.1±1.58a  22.5 المجموعة التجريبية % 

 0.0 0.18 LSD أقل فرق معنوى 
 ( 0.05معنوية ) الحروف المتشابهة تعنى عدم وجود فروق معنوية أما الحروف المختلفة تعنى وجود فروق معنوية بين المتوسطات عند 
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       المعادن من الرمان رقشو  مسحوق محتوى.6 جدول

                       
 القيمة  العناصر المعدنية

 جرام( 100مليجرام / )
 العناصر الصغرى 

 0.50 الباريوم 
 0.93 المنجنسز

 1.29 الزنك
 7.44 الحديد

 العناصر الكبرى
 71.58 المغنسيوم 
 366.54 الكالسيوم
 84.58 الفوسفور

 121.94 الصوديوم 
 1571.66 لبوتاسيوما
 

 سليمانو يه  اللحيانى هذه النتائج أعلى مما توصل إل
أن كثافة العظام فى الفئران التى  واس( حيث ذكر 2012)

جم /  10.13كانت ) %6تناولت الشاى األخضر بنسبة 
( ، مقارنة بالمجموعة الضابطة السالبة والموجبة حيث 3سم

                                      .على التوالى( 3جم/ سم 10.57( )3جم/ سم 10.20كانت )

 الدراسة النسيجية 

على أنسجة كبد الفئران زائدة  سحوق قشور الرمانمتأثير 
 الوزن 

                                        ـ المجموعة الضابطة                                                                                                           
ان التى حص المجهرى لخاليا كبد الفئر يالحظ من الف

حيث توجد على هيئة  CV ل الوريد المركزىتترتب حو 
صفوف متقاربة تفصلها عن بعضها مسافات ضيقة متعرجة 
 تعرف باألوعية الدموية الصغيرة أو بالمسافات الجيبية )

(Sinusoids اليا الدم المختلفة وسوائل الدم تمر من خاللها خ
موم ، وتوجد لغذائية والمواد األخرى كالسالمحملة بالمواد ا

هذه األوعية الدموية الصغيرة خاليا التى لها القدرة على  داخل
كما  Kupffer Cells كيفر  التخلص من السموم تسمى خاليا

أظهرت خاليا الكبد متعددة األسطح وجود السيتوبالزم 

شكل واضح وطبيعى وكانت أنوية الخاليا كبيرة الحبيبى ب
 (1 شكل ارزة أو أكثر ) ة وفى نفس الحجم وبها نواة بمستدير 

                                                                              ـ المجموعة عالية الدهن                                                                         
وجبات عالية  ( أن تناول الفئران2)  شكليتضح من 
 اشتملتيرات واضحة فى خاليا الكبد التى الدهن أحدثت تغ

وتضخم كبير فى خاليا الكبد ،  وانحاللعلى حدوث تمزق 
ة الصغيرة مع حدوث نزف باألوعية الدموي واحتقانوتمدد 
تمزق واضح فى الوريد المركزى وحدوث تهتك و  واتساع
النين أمينو إنزيم األ ارتفاعدموى وهذا راجع إلى  وارتشاح

نزيم األسبرتيت أمينو ترانسفيريز(ALTترانسفيريز   (AST) ( وا 
نزيم الفوسفاتيز القاعدى ، كما ظهرت الفجوات فى (ALP) وا 
ة الشكل لكنها ذات أحجام مختلفة وقد سيتوبالزم الخاليا محدد

قة إلى حويصالت تراوحت أحجامها من حويصالت دقي
 ضخمة وظهور السيتوبالزم المتقطع .

إليها مسحوق قشور الرمان  ـ المجموعة التجريبية المضاف
                                                                                             %7.5بنسبة 

( أن إضافة مسحوق قشور  3)  شكل يالحظ  من 
إلى الوجبة الغذائية  أدى إلى حدوث  %7.5 الرمان بنسبة
دت إلى حد كبير ح فى شكل خاليا الكبد حيث عاتغير واض

الذى حدث فى  االتساعإلى شكلها الطبيعى ، وتقلص حجم 
الوريد المركزى نتيجة التغذية على وجبة عالية الدهن . وقد 

محتوى قشور الرمان من مضادات  ارتفاعيرجع ذلك إلى 
المركبات الفينولية والفالفونويدات التى تساعد  األكسدة خاصة

وهذا أدى إلى حدوث ى تحسن وظائف إنزيمات الكبد عل
 تحسن فى شكل خاليا الكبد .
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ـ المجموعة التجريبية المضاف إليها مسحوق قشور الرمان 
                                                                                            %15بنسبة 

قشور الرمان وق ( أن إضافة مسح4شكل )يالحظ من 
ى الوجبة الغذائية أحدث تحسنا نسبيا تمثل فى إل %15بنسبة 

ظهور معظم فصوص الكبد ووجود السيتوبالزم فى بعض 
كما يالحظ ظهور عدد كبير من خاليا كيفر  الكبد،خاليا 

الجيبية التى لها داخل األوعية الدموية الصغيرة أو المسافات 
محتوى  ارتفاعإلى لك يرجع ذ السموم.القدرة على تدمير 

رمان من مضادات األكسدة خاصة المركبات الفينولية قشور ال
والفالفونويدات التى تساعد على تحسن وظائف إنزيمات الكبد 

 الكبد.وهذا أدى إلى حدوث تحسن فى شكل خاليا 
حوق قشور الرمان ـ المجموعة التجريبية المضاف إليها مس

                                                                                       %22.5بنسبة 
( أن الفئران التى تغذت على وجبة غذائية 5شكل )تظهر 

أظهرت  %22.5مضاف إليها مسحوق قشور الرمان بنسبة 
ى حد تحسنا ملحوظا فى شكل الكبد حيث عادت الخاليا إل

المركزى يد كبير إلى شكلها الطبيعى وظهرت مرتبة حول الور 
اعدية بالخاليا ، كما حدث تقلص حجم وظهرت النواة الق

اإلتساع الذى ظهر فى الوريد المركزى ، وقد يرجع ذلك إلى 
أن قشور الرمان غنية بمضادات األكسدة خاصة المركبات 

ن وظائف الفينولية والفالفونويدات التى تساعد على تحس
خاليا  شكلإنزيمات الكبد وهذا أدى إلى حدوث تحسن فى 

 الكبد .

يتضح تحسن خاليا الكبد بالمجموعات ومما سبق 
يتفق مع  الموجبة وهذاالتجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة  

(2016)   Abd El- Magid and Salama  حيث أشار إلى
تغذت على خاليا كبد الفئران التى  حدوث ترسب للدهون فى 

النسيجى  التركيبوجبة عالية الدهن و حدوث تحسن فى 
تراكم  وانخفاضوترتيب خاليا الكبد  بيعيةللكبد وظهور بنية ط

الدهون فى مجموعات الفئران التى تغذت على مستخلص 
ملجم/ كجم من وزن  200قشور الرمان المنفلوطى بنسبة 

 الجسم / يوم .    

أن المجموعات التى  Pratt and Kaplan (2005) وقد ذكر
م مل/كجCCL  1 كلوريد الكربون طة رابعتم إصابة الكبد بواس

المجموعات بينما  الكبد،خاليا  والتهابإلى تلف وتهتك  أدت
 400التى تناولت المستخلص المائى لقشور الرمان بنسبة 

الخاليا  التهابملجم/ كجم/ يوم عن طريق الفم أدت إلى عدم 
مستوى إنزيمات  انخفاضبسبب  الطبيعى،ويعود الكبد للشكل 

 ة والبيليروبين .الكبد المرتفع
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 المراجع
( : مقارنة 2012اللحيانى، سمية عبيد اهلل ، إكرام رجب سليمان )

هون تأثير الشاى األخضر والشاى األسود على الوزن ود
الفئران  الجسم ومستوى هرمون الليبتن فى السيرم فى إناث

 2العدد ) 33سكندرية للتبادل العلمى ى مجلد البدينة ى مجلة اإل
 .144-131يونيو.ص ص  ( أبريل ى

( : التحاليل الطبية ودالالتها 2000الوهيبى، سليمان عبد اهلل )
الرياض ى  المرضية ى الطبعة الثانية مكتبة الملك فهد الوطنية ى

 المملكة العربية السعودية . 
 وحيوى يائىكيم (: تقييم2019صبحى ) أحمد رجب، حنان
 الرمان ، رسالة دكتوراه. قشور إليها مضاف غذائية لمنتجات

 األسكندرية. جامعة-المنزلى اإلقتصاد قسم-الزراعة كلية
 الدسوقى فرحات ،  الرحيم عبد الدين جمال ، حلمى سالم، محمد
 الزراعة، كلية .الصماء والغدد ( :الهرمونات2001 (النوتى
 .اإلسكندرية جامعة
كرام رجب ، سهير فؤاد نور ، أمال حسنين محمود سليمان، ا

( : االستفادة من قشور الرمان 2019وحنان أحمد صبحي )
كمصادر لمضادات االكسدة الطبيعية فى اعداد بعض 

 40العلمى ى مجلد  مجلة اإلسكندرية للتبادلالمنتجات الغذائية. 
 .77-66مارس. ص ص  -( يناير  1العدد )
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ABSTRACT 

Effect of Pomegranate Peel Powder on Some Biological Parameters in 

Overweight Rats 
Ekram R. Soliman, Soheir F. Nour, Amal H. Mohmoud, Hana A. S. Ragab 

This study aimed to investigate the effect of the 

pomegranate peel powder (PPP) on the liver enzymes, 

blood bilirubin, kidney functions, antioxidant activity, 

leptin and bone density of overweight rats.  

The experiment had two phases, the first one namely 

the increase body weight (8 weeks), the second was the 

cure phase (decrease the body weight, 6 weeks). There 

were 5 groups, negative control fed the standard diet 

during the 14 weeks, and overweight group fed high fat 

diet. The overweight group divided into 4 groups, a 

positive control and 3 experimental groups fed 7.5%, 

15%, and 22.5% of the PPP, respectively.  

The results indicated that the PPP decreased the 

levels of the liver enzymes (ALT,AST, and ALP) and 

the blood bilirubin in comparison to the positive group. 

The kidney function improved (decrease the levels of 

blood urea and creatinine), and decrease in the oxidative 

stress (decrease in LDH and MDA, and increase in the 

enzyme GPX). Increasing the concentration of the PPP 

caused a decrease in the leptin and improve the bone 

density, as well as the liver tissues. 

Adding the PPP to the overweight  rats' meal 

improved all of the studied biological parameters in the 

blood, liver, kidney, and bone.  

Key words: pomegranate peels, liver enzymes, 

kidney efficiency, antioxidants, leptin hormone. 

 

 

 


