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 اإلسكندرية. جامعة -الزراعة كلية المنزلى قسم االقتصاد1

 الجيزة. الزراعية البحوث مركز تكنولوجيا األغذية بحوث معهد2

 2022أغسطس  05ى، الموافقة على النشر ف2022 يوليو 05 استالم البحث فى

 الملخص العربى

الهدف: استهدف هذا البحث دراسة تأأثير قشأور الرمأان علأى 
ن فأأى دم فئأأران التوأأارة زائأأدة الأأوزن ومسأأتوى الولوكأأوز والأأدهو

 الوزن.

تصميم التوربة: انقسمت الدراسة إلى مأرحلتين  مرحلأة زيأادة 
الأأوزن ومرحلأأة خفأأن الأأوزن. ولشأأتملت الدراسأأة علأأى موموعأأة 

( فأأأأر مأأأن سأأأأ لة 24فئأأأران  وموموعأأأأة   (6ضأأأابسا سأأأالبة  
ويسترذكور  تم الحصول عليا من معهد الدراسات العليا والبحأوث 

( الحداث زيأادة %30تهم على ووبة عالية فى الدهون  وتم تغذي
( لسابيع. تراوحت اوزان الفئران فى بدايأة التوربأة 8الوزن لمدة  

 وم. 123 -120من 
امأا مأن حيأث مرحلأة خفأأن الأوزن فقأد قسأمت الفئأران زائأأدة 

( 3(  موموعأأأأات موموعأأأأا ضأأأأابسة مووبأأأأة و 4الأأأأوزن إلأأأأى  
سية مضأاف إليأا قشأور موموعات توريبية تتغذى على ووبة قيا

( 6( % علأأأى التأأأوالى لمأأأدة  22.5  15  7.5الرمأأأان بنسأأأبة  
الفئأأران اسأأبوعيا  والغأأذا  اسأأابيع  وتمأأت متابعأأة اوزان  واسأأوال 

الأدم مأن وريأد العأين فأى نهايأة  المتناول  كمأا تأم توميأع عينأات
 التوربة.

النتأائ:: لههأأرت النتأأائ: ان اسأتخدام مسأأحوق قشأأور الرمأأان 
خفأأن الأأوزن بزيأأادة نسأأبة االضأأافة مأأع انخفأأان فأأى  لدى إلأأى

كمية الغذا  المتنأاول ولأم ي حأه تغيأر معنأوا فأى اوزان لعضأا  
الوسأأم ولأأوحه انخفأأان معنأأوا فأأى مسأأتوى الولوكأأوز  الأأدهون 

. LDL   VLDLالكليأأة  الولسأأريدات الث ثيأأة والكوليسأأترول
عأأة ارتفاعأأا معنويأأا مقارنأأة بالمومو   HDLبينمأا ارتفأأع مسأأتوى 

لأوحه   زائأدة الأوزن  الضأابسة المووبأة(. وبالنسأبة لصأورة الأدم
ارتفاع مسأتوى الهيموولأوبين ومتوسأس تركيأز هيموولأوبين خ يأا 

للهيماتوكريت  عأدد خ يأا الأدم الحمأرا  مقارنأة الدم الحمرا  و% 
 بالموموعا زائدة الوزن  الضابسة المووبة(.

لهأا تأأثير معنأوا  االستنتاج: لههرت النتائ: لن قشور الرمأان
فى خفن وزن الوسأم كمأا حسأنت مأن مسأتوى السأكر والأدهون 
فأأى الأأدم لأأذل  يمكأأن اضأأافة مسأأحوق قشأأور الرمأأان إلأأى  أأذا  
االفراد اللأذين يعأانون مأن زيأادة الأوزن لو ارتفأاع السأكر ودهأون 

 الدم. 
الكلمات المفتاحيأة: قشأور الرمأان  زيأادة الأوزن  سأكر الأدم  

 دهون الدم.

 المقدمة
في العقود الثالثة األخيرة زاد إنتشار السمنة في جميع 

 ٪ لألطفال47.1و ٪ للبالغين27.5أنحاء العالم بنسبة 
((Apovian et al., 2015 السمنة هي نتيجة للعالقات المعقدة .

بين التأثيرات الجينية واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية 
الحياة كل هذه وأنماط اإلستهالك، والعادات الغذائية ونمط 

األسباب تؤثر على إنتشار السمنة وقد تكون السمنة ناتجة 
عن مرض أو عالج دوائي وقد تكون أيضا عامل خطر 

 (.                              2008لتطوير الحالة المرضية )ايزيس نوار، 

تعرف السمنة  WHO(2014وفقا لمنظمة الصحة العالمية )
ر الطبيعية أى تراكم الدهون الزائدة على إنها زيادة الوزن غي

 304على الصحة العامة لالنسان، حيث أن  التى تؤثر سلبا  
مليون شخص من البالغين حول العالم يموتون سنويا نتيجة 

 زيادة الوزن أو السمنة. 
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الى ان  WHO (2021)أشارت منظمة الصحة العالمية 
 مليار شخص من البالغين يعانون من فرط 1.9اكثر من 

مليون من بينهم يعانون من  650الوزن وكان اكثر من 
 السمنة.

أن هناك زيادة فى تطبيق إعاادة إساتخدام مخلفاات تصانيع 
الفواكهااة )قشااور الفواكهااة( كغااذاء وظيفااى نظاارا  ألنهااا مصاادر 
جيااد لأللياااف الغذائيااة والمركبااات النشااطة بيولوجيااا ، وماان هااذا 

ضاار كثياار ماان فقااد شااهد مجااال بحااوث الرمااان فااى الوقاات الحا
اإلهتمااام إلعتباااره ماان األغذيااة الوظيفيااة، حيااث أناا  مناات  ذو 
قيماااة طبياااة وغذائياااة إلحتاااواء أجااازاء الثمااارة )القشاااور، الباااذور، 
العصير( على نسب  مرتفعة من مضادات األكسادة والمركباات 

  (Jaiswal, 2010). الفينولية والفالفونويدات
ثمارة، كماا مان وزن ال %52أن قشور الرماان تمثال   لوحظ

تحتوى على كمية كبيرة مان مضاادات األكسادة مثال المركباات 
 واألنثوسااااايانين   Catechinالفينولياااااة منهاااااا الكاتشااااان

Anthocyanins وفالفونياد Flavonoid   باإلضاافة إلاى مركباات
وحااااامض  Gallic acidوحااااامض الجاليااااك  Tanninالتااااانين 

علاااى  الرماااان ، كاااذلك تحتاااوى قشاااورEllagic acid اإليالجيااك
مضااادات أكساادة بكميااة أكثاار ماان اللااب، لااذلك يعااد مسااتخلص 
قشااااااور الرمااااااان ذو خصااااااائص عالجيااااااة مضااااااادة ل لتهابااااااات 
لتهااااااااب الشااااااعب الهوائياااااااة ومضااااااااد  خاصااااااة إلتهااااااااب اللثااااااة واي
للميكروبااات والبكتريااا والفطريااات والجااراثيم ومضاااد للفيروسااات 

 (.,.Al-Rawahi  et al (2014والمالريا 
بهدف إستخدام مسحوق     Sayed )4201( أجريت دراسة

األكسدة إلنتاج  قشور الرمان كمصدرجيد لأللياف ومضادات
           خبز مضاف ل  مسحوق قشور الرمان بنسب مختلفة

(، تم تجربت  بيولوجيا  على الفئران 7.5%، 5%، 2.5%)
اإلناث  التي تتغذى على وجبات عالية الدهون وقد أظهرت 

 %7.5لى مسحوق قشور الرمان بنسبة النتاج أن التغذية ع
( %47.61خفض وزن الجسم بنسبة ) %5يلي  

نخفضت مستويات الكوليسترول 40.65%) (على التوالي. واي

 Triglyceride الدهون الثالثيةو  Total Cholesterol الكلى

 Low Density Lipoprotein. والليبوبروتينات منخفضة الكثافة

 (LDL)  
في إيران  .Sadeghipour et al  (2014)أجرى  دراسة 

 50بتركيزات تهدف إلى دراسة تأثير مستخلص قشور الرمان 
 ملجم / كجم من وزن الجسم يوميا 300، 200،  100، 

على إنخفاض دهون الدم للفئران المغذاه على وجبة عالية 
الدهن، أظهرت النتائ  أن المجموعات المعالجة بمستخلص 

لجسم لديها وأيضا إنخفضت قشور الرمان قد إنخفض وزن ا
رتفع  LDLمستويات الكوليسترول الكلى والدهون الثالثية و  واي

 .HDLمستوى 
لدراسة تأثير  Hossin (2009)أجريت دراسة بواسطة      

 %15و %10و %5مسحوق قشور الرمان بنسبة 
على  %3و %2و %1ومستخلص قشور الرمان بنسبة 
  كوليسترول ودهون الدم، الفئران البدينة التى لديها إرتفاع فى

أظهرت النتائ  حدوث إنخفاض كبيرفى نسبة الدهون الكلية 
رتفاع الكوليسترول   والكوليسترول الكلى والدهون الثالثية واي

الجيد فى المجموعات التى تغذت على مستويات مختلفة من 
( ومستويات %15 ،%10 ،%5مسحوق قشور الرمان )

(، %3 ،%2 ،%1مختلفة من مستخلص قشور الرمان )
نخفاض نسبة إستهالك الغذاء وبالتالى إنخفاض وزن الجسم  واي

 مقارنة بالمجموعات األولى والثانية.

البحثية األهداف  

تهاادف هااذه الدراسااة إلااى دراسااة االسااتفادة ماان تااأثير قشااور 
الرمان على وزن الجسم واألعضاء ومستوى الجلوكاوز ودهاون 

لتااى تتغااذى علااى وجبااة الاادم فااى فئااران التجااارب زائاادة الااوزن ا
 عالية فى الدهون.    

 مواد وسرق البحث
تم احضار قشور الرمان وغسلها وتقطيعها وتجفيفها 

(. تم الحصول على فئران 2019، حنان رجبوطحنها)
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التجارب من معهد الدراسات العليا للبحوث بجامعة 
االسكندرية وكان عددهم ثالثين فئرا من الذكور من الساللة 

                      ويستر  
ا تصميم التجربة: تنقسم التجربة إلى مرحلتين المرحلة األولى 

                                                                                                                            مرحلة زيادة الوزن ثم المرحلة الثانية مرحلة خفض الوزن                                                                         

 6شملت المرحلة االولى مجموعة من الفئران عددها )
فئران( وهى تمثل المجموعة الضابطة السالبة أستمرت تتغذى 
                    على الوجبة القياسية )تبعا لما ذكره

Whitten et al .,2002 زيت  %5 بروتين، %20ن مكونة م
 %5 مخلوط المعادن، %3.5 مخلوط الفيتامينات، %1 ذرة،

وتكمل العناصر  سكروز،%10 سليلوز كمصدر الللياق،
الغائية فى الوجبة بىضافة النشا(حتى نهاية التجربة. أما باقى 

فأر( تم تغذيتها على الوجبة العالية  24الحيوانات وعددها )
ون حيوانية مشبعة )دهن ذيل ( وتحتوى على ده%30الدهن)

ستغرقت هذه  الخروف( وذلك إلحداث زيادة فى الوزن واي
للفئران  2.85أسابيع( عندما وصل مؤشر البدانة  8المرحلة )

 .  1.94زائدة الوزن مقارنة بالمجموعة الضابطة السالبة 

بالنسبة لمرحلة خفض الوزن)المعالجة( تم تقسيم الفئران 
ة ضابطة سالبة تتغذى على إلى خمس مجموعات: مجموع

 الوجبة القياسية حتى نهاية التجربة. 
 اما الفئران زائدة الوزن فتم تقسيمها إلى أربعة مجموعات: 

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

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

                                                                                             (.                                                                                                                           %22.5 - %15 -%7.5الرمان بنسبة )

تاااااااااااااااام قياااااااااااااااااس أوزان و أطااااااااااااااااوال الفئااااااااااااااااران أسااااااااااااااااابوعيا  
            وحسااااااااااااااااب مؤشااااااااااااااار البداناااااااااااااااة للفئاااااااااااااااران وفقاااااااااااااااا لطريقااااااااااااااا 

et al. (1971) Frohman   مااااااااان خاااااااااالل المعادلاااااااااة
 األتية 

4  مؤشر البدانة 

أسابيع( 6واستغرقت مرحلة خفض الوزن )المعالجة()
 ساعة. 12بعد صيام وبعدها تم ذبح الفئران 

وتم سحب عينات الدم عينة حيث تم وضعها في انابيب 
بها ماة مانع  للتجلط الجراء التحاليل الكيميائية، وعينة تم 
وضعها في انابيب خالية من اى مادة مانع  للتجلط لتقييم 

 صورة الدم. 
كما تم تقديم الغذاء بعد وزن  يوميا  فى المكان المخصص 

كميات كافية مع مراعاة تقديم وجبة تكفى ل  داخل القفص ب
 100جم وجبة /  15لالحتياجات الغذائية للفأر ال تقل عن )

جم من وزن الفأر(، وتقدير الغذاء المتناول يوميا خالل فترة 
 التجربة.

وحساب الكفاءة الغذائية من المعادلة 
  ) 1998Lee and Liu, ) . 

لجسم والوزن كما تم تقدير أوزان األعضاء الداخلية ل
النسبي وهو يمثل النسبة بين وزن كل عضو ووزن الجسم 

 جم وزن الجسم 100النهائى بالجم / 
المؤشرات الحيوية  -  
 إعداد عينات ب زما الدم للتحاليل البيوكيميائية                                                                           -

ساعة، حيث 12نهاية التجربة لمدة  تم تصويم الفئران فى
تم تخدير الفئران باستخدام داى إيثيل إيثر وجمع عينات الدم 
من وريد العين عن طريق أنابيب شعرية خاصة لسحب الدم 
 5من العين وجمع قطرات الدم  مباشرة فى أنبوبة اختبار )

مل( أنابيب ذات غطاء تحتوى على مادة مانعة 
الغرفة وتسجيل البيانات على  على درجة حرارةEDTللتجلط

لفة فى  5000كل أنبوبة، و إجراء الطرد المركزى على 
دقائق وذلك للحصول على البالزما والتى تم  10الدقيقة  لمدة 

درجة مئوية لحين إجراء التحاليل  80حفظها بعد ذلك على ا
 .Kitsباستخدام دالئل  
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 تقدير بعن المكونات الحيوية فى ب زما الدم:-

 فى البالزما وفقا لطريقةمستوى سكر الجلوكوز  قدر

Trinder (1969)  :قدرت صور الدهون فى البالزما وهى ،
             قدرت وفقا لطريقة  Total Lipidsالدهون الكلية

.(Zollner and Kirsch, 1962)  الجليسريدات الثالثية
Triglyceride ( وفقا لطريق Fassati and  P1982 1 و and  

Davide, 1973   Bucolo الكوليسترول الكلى .)Cholesterol  
Total  1974وفقا لطريقة) ،et al. Allain (.  الليبوبروتينات

. فقد تم Low-density lipoprotein (LDL)منخفضة الكثافة 
)الليبوبروتينات  -تقديرها حسابيا من خالل: الكوليسترول

عالية الكثافة ( المنخفضة جدا فى الكثافة + الليبوبروتينات 
 (.2000وفقا لاطريقة  )سليمان الوهيبي، 

 Very low الليبوبروتينات المنخفضة جدا فى الكثافة -

density lipoprotein (VLDL) فتم تقديرها حسابيا  من خالل 
 

وفقا لاطريقة  5المعادلة التالية: الجليسريدات الثالثية/  
 (.2000)سليمان الوهيبي، 

 High Density (HDL)عاليااااة الكثافااااة  الليبوبروتينااااات -

Lipoprotein   وفقااا لطريقااة Burstein et al., 1980)    
 (. Grove , 1979و

 دراسة صورة الدم  -
شملت صورة الدم قياس مستوى الهيموجلوبين، عدد خاليا 
الدم الحمراء، قياس نسبة الهيماتوكريت ،قياس متوسط حجم 

تركيز الهيموجلوبين فى خاليا الدم الحمراء، قياس متوسط 
خاليا الدم الحمراء وأستخدم لتقدير هذه المعايير جهاز تحليل 

 .ERMA INC) ا(Tokyo. Model PCE 210الدم 

 مناقشتهاالنتائ: و 
تشمل نتائ  الدراسة الحيوية مرحلتين المرحلة األولى 

أسابيع( المرحلة الثانية مرحلة خفض  8مرحلة زيادة  الوزن )
 يع(.أساب 6الوزن )

 المرحلة األولى مرحلة زيادة الوزن 
 معدل الزيادة  في وزن الفئران

( متوسط أوزان الفئران فى بداية التجربة 1يوضح جدول)
المجموعة ( و جم123حيث كانت فى المجموعة الضابطة )

           التى تتغذى على وجبة عالية فى الدهن
 ملجم(، 120.75)

يارا ألوزان الفئران والوزن المكتسة والنسبة المئويأة للأوزن المكتسأة ومؤشأر البدانأة فأى . المتوسس واالنحراف المع1ودول 
 بداية التوربة

 (OI) 

 مؤشرالبدانا
 

% 

النسبة المئوية 
للزيادة فى 
 الوزن 

  االنحراف المعيارى ± المتوسس

 
الزيادة فى 

الوزن  الوزن 
 المكتسة(

  وم(

الوزن فى نهاية 
مرحلة زيادة  

 8بعد الوزن  
  وم( لسابيع(

الوزن فى بداية 
 التوربة

  وم(

1.94 58.54 2.00±72a  2.65±195a  1.0±123a  )مجموعة ضابطة )سالبة 

2.85 77.02 2.2±93b  2.3±213.8b  1.1±120.75a  مجموعة تتغذى على وجبة عالية الدهن 

 (LSD)أقل فرق معنوى  3.82 15.92 7.37 - -

  0.05عدم وجود فروق معنوية أما الحروف المختلفة تعنى وجود فروق معنوية بين المتوسطات عند مستوى معنوية الحروف المتشابهة تعنى 
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أسابيع إرتفع متوسط  8وفى نهاية مرحلة زيادة  الوزن بعد 

جم( وبلغ  195أوزانهم فى المجموعة الضابطة السالبة إلى )
ل وزن ، وبحساب الوزن المكتسب كان أق1.94مؤشر البدانة 

جم(، بينما كانت  72مكتسب للمجموعة الضابطة السالبة )
، وكانت أوزان %58.54النسبة المئوية للزيادة فى الوزن 

الفئران فى المجموعات التى تغذت على وجبة عالية الدهن 
، وبحساب الوزن 2.85جم( وبلغ مؤشر البدانة  213.8)

لدهن المكتسب فى المجموعات التى تغذت على وجبة عالية ا
جم(، بينما كانت النسبة المئوية للزيادة فى  93) بلغ

  %18.48( وكان الفرق بين المجموعتين %77.02الوزن)
حيث ذكر أن  Neyrinck et al . (2013وهذا يتفق مع نتائ  )

التغذية على نظام غذائى مرتفع الدهون أدى إلى زيادة فى 
 الجسم.فى  وزن الجسم وهذا التأثير مصحوب بتراكم الدهون

 المرحلة الثانية  مرحلة خفن الوزن( 

تأثير تناول مسحوق قشور الرمان علأى لوزان الفئأران كميأة 
 الغذا  المتناول

( أوزان الفئران فى نهاية التجربة حيث 2يوضح جدول)
( التى تغذت على 1كانت فى المجموعة الضابطة السالبة )

فى الوزن جم(، والنسبة المئوية للزيادة  220وجبة قياسية )
، بينما إرتفعت فى المجموعة الضابطة الموجبة 12.82%

جم(،  280( التى تغذت على وجبة عالية الدهن إلى )2)
، بينما %32.08وكانت النسبة المئوية للزيادة فى الوزن 

انخفضت أوزان جميع الفئران فى المجموعات التجريبية 
( التى تغذت على وجبة قياسية مضاف إليها 5،4،3)

( حيث %22.5، 15، 7.5وق قشور الرمان بنسبة )مسح
جم( على التوالى، حيث حدث  180، 190، 195بلغت )

-)       انخفاض فى النسبة المئوية للتغير فى الوزن بنسبة 
للمجموعات التجريبية  (16.28%-، 10.80%-، 9.30%

( على التوالى، ويرجع انخفاض 22.5% ،15%، 7.5%)
التجريبية  إلى تناول مسحوق وزن الجسم فى المجموعات 

قشور الرمان مقارنة بالمجموعة الضابطة الموجبة وكلما زادت 
نسبة اإلضافة كلما انخفض الوزن ، وقد يرجع ذلك إلى 

 إحتواء قشور الرمان على المركبات الفينولية والفالفونويدات.                                             

 نحراف المعيارا ألوزان الفئران فى بداية ونهاية مرحلة فقد الوزن والتغير فى الوزن ومؤشر البدانةالمتوسس واال  .2ودول 

 مؤشر البدانة
% 

النسبة 
المئوية 
للتغير فى 
 الوزن 

  االنحراف المعيارا ± المتوسس

 

التغير 
فى 
الوزن 
 وم

الوزن فى 
 نهاية مرحلة
 فقد الوزن( 

 وم

الوزن فى بداية 
 مرحلة

 وزن( وم فقد ال
بعد مرحلة 
 فقد الوزن

قبل مرحلة 
 فقد الوزن

1.96 1.94 12.82 +25 10.0±220b  2.65±195a   مجموعة ضابطة سالبة 
2.95 2.85 32.08 +68 10.0±280a  4.00±212a  مجموعة ضابطة موجبة 
1.88 2.85 - 9.30 -20 5.0±195c  6.08±215a    7.5مجموعة تجريبية%  

1.80 2.85 - 10.80 - 23 2.0±190cd  4.00±213a   15مجموعة تجريبية%  

1.70 2.85 - 16.28 - 35 1.0±180d  2.00±215a   22.5مجموعة تجريبية%  

 LSDأقل فرق معنوى   51.92 12.34 - - - -

 .0.05سطات عند  مستوى معنوية الحروف المتشابهة تعنى عدم وجود فروق معنوية أما الحروف المختلفة تعنى وجود فروق معنوية بين المتو 
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إلى أن قشور الرمان مصدر   .Cerd et al (2003)قد أشار

غنى بالمركبات الفينولية والفالفونويدات التى تعمل على الحد 
من زيادة وزن الجسم وتراكم الدهون من خالل السيطرة على 

 الهرمونات المتعلقة بالبدانة. 

شاط المضاد لألكسدة إلى أن الن  Hossin (2009)قد أشار 
لقشور الرمان تسبب فى فقدان الوزن فى الفئران التى تغذت 
على مسحوق قشور الرمان نتيجة النخفاض كبير فى 

يتضح أن أعلى وزن مكتسب  استهالك الغذاء. ومما سبق
للمجموعة التى تغذت على وجبة عالية الدهن وذلك راجع إلى 

الذى يعطى للغذاء إضافة دهن ذيل الخروف للوجبة الغذائية 
نكهة مستساغة، بينما انخفض الوزن بسبب زيادة نسب 
إضافة مسحوق  قشور الرمان للوجبة الغذائية مقارنة 

 بالمجموعة الضابطة السالبة والموجبة.

( أن متوسط وزن الغذاء المتناول خالل 3يوضح جدول)
 675مرحلة خفض الوزن للمجموعة الضابطة السالبة كان )

جم( للمجموعة الضابطة الموجبة 2500لغت )جم( بينما ب
وكمية الغذاء المتناول للمجموعات  التجريبية التى تغذت 
 على وجبة قياسية مضاف إليها مسحوق قشور الرمان بنسبة

جم(  1350كانت           ) (22.5%، 15%، 7.5%)
       جم( على التوالى.                                        630جم( و) 900)

ومما سبق يتضح أن أعلى كمية غذاء متناول كانت 
للمجموعة الضابطة الموجبة التى تغذت على وجبة عالية 

للمجموعة التجريبية التى تغذت الدهن وأقل كمية غذاء متناول 
على وجبة قياسية مضاف إليها مسحوق قشور الرمان بنسبة 

ار إلى حيث أش   Cerd et al. (2003) وهذا يتفق مع .22.5%
ارتفاع محتوى قشور الرمان من التانينات التى تميز القشور 
بالطعم القابض المر الذى يقلل من تناول الغذاء وسرعة 

 هيدرات وتثبيط امتصاص الدهون.هضم البروتين والكربو 

نتيجة الختالف وزن جسم الفئران وكمية الغذاء المتناول 
كما يتضح من  اختلفت الكفاءة الغذائية للمجموعات المختلفة

( نالحظ أن الكفاءة الغذائية للمجموعة الضابطة 3جدول )
 الموجبة كانت( والمجموعة الضابطة 0.037السالبة كانت )

(، بينما بلغت الكفاءة الغذائية للمجموعة التجريبية 0.027)
     %15(، وكانت للمجموعة التجريبية 0.015 -) 7.5%
        %22.5ريبية (، بينما كانت للمجموعة التج0.026-)
( وهذا يختلف مع ما ذكرت  عبير األنصارى 0.056-)

حيث أشارت إلى أن الكفاءة الغذائية تتراوح  (2016واخرون )
( فى الفئران التى تناولت عصير 0.036 -0.028من )

 العنب كمصدر لمضادات األكسدة وقد يرجع هذا اإلختالف
    إلى اختالف المادة الغذائية موضع التجربة.

تأأأأثير تنأأأاول سأأأحوق قشأأأور الرمأأأان علأأأى الأأأوزن النسأأأبى 
 لألعضا  الداخلية لوسم الفئران   

تم حساب الوزن النسبى لألعضاء الداخلية لجسم الفئران  
وتشمل الكبد، الكليتين، القلب، الطحال، البنكرياس، المخ، 

                                                                     الخصيتين، الرئتين فى المعامالت المختلفة.                          

 تأثير التغذية بمسحوق قشور الرمان على كمية الغذا  المتناول والكفا ة الغذائية خ ل مرحلة خفن الوزن .3ودول 
الكفائة 
 الغذائية

التغير فى وزن 
 الوسم  وم(

متوسس كمية الغذا  المتناول 
 فن الوزن  وم(خ ل مرحلة خ

 المعام ت

 مجموعة ضابطة سالبة 675 25 0.037

 مجموعة تتغذى على وجبة عالية الدهن 2500 68 0.027

 %7.5مجموعة تجريبية  1350 20- 0.015-

 %15مجموعة تجريبية  900 23- 0.026 -

 %22.5مجموعة تجريبية  630 35- 0.056- 
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( %2.31كان ) ( أن الوزن النسبى للكبد4يبين جدول )

( للمجموعة عالية %2.54للمجموعة الضابطة السالبة و)
الدهن، وزاد الوزن النسبى للكبد للمجموعات التجريبية حيث 

( %2.29، ثم )%7.5( للمجموعة التجريبية %2.36كان )
( للمجموعة %2.25ويليها ) %15للمجموعة التجريبية 

مجموعة ، وال توجد فروق معنوية بين ال%22.5التجريبية 
 الضابطة السالبة والموجبة والمجموعات التجريبية.         

أما بالنسبة للوزن النسبى للكليتين كان أعلى وزن نسبى 
( للمجموعة الضابطة الموجبة التى تغذت على 0.61%)

وجبة عالية الدهن، وانخفض الوزن النسبى للكليتين فى 
ور الرمان المجاميع التجريبية بزيادة نسب إضافة مسحوق قش

، بينما كان %7.5( للمجموعة التجريبية %0.54حيث كان )
، وال توجد فروق %22.5( للمجموعة التجريبية 0.33%)

معنوية بين كل من المجموعة الضابطة السالبة والموجبة 
 وكذلك المجموعات التجريبية. 

وقد لوحظ أيضا انخفاض فى الوزن النسبى للقلب فى 
رنة بالمجموعة عالية الدهن حيث المجاميع التجريبية مقا

( بينما المجاميع %0.34كانت المجموعة الضابطة الموجبة)
، %0.30بلغت) %22.5، %15، %7.5التجريبية 

( على التوالى، وانخفض أيضا الوزن 0.26%، 0.28%
النسبى للمجاميع التجريبية عن المجموعة الضابطة السالبة 

لمجموعة الضابطة والموجبة، وال توجد فروق معنوية بين ا
                     السالبة والموجبة والمجموعات التجريبية .                                                                                      

( %0.33أما بالنسبة للوزن النسبي للطحال فقد كان )
يث كان للمجموعة الضابطة السالبة و ارتفع وزن  النسبى ح

( للمجموعة الضابطة الموجبة، بينما انخفض الوزن 0.42%)
( %0.38النسبى فى المجاميع التجريبية حيث كان )

( للمجموعة %0.35وكان ) %7.5للمجموعة التجريبية 
( للمجموعة  التجريبية %0.31وكان ) %15التجريبية 

، وال توجد فروق معنوية بين المجموعة الضابطة 22.5%
 لموجبة والمجموعات التجريبية.السالبة وا

( انخفاض الوزن النسبى للبنكرياس فى 4يوضح جدول )
المجموعات التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة الموجبة، 

                                                                   (،                                                                                  %0.38حيث بلغ فى المجموعة الضابطة الموجبة )

 . المتوسس واالنحراف المعيارى للوزن النسبى لألعضا  الداخلية لوسم الفئران4ودول 

لقل 
فرق 

معنوى  
(LSD) 

  االنحراف المعيارى ±المتوسس  

لعضا  
 الوسم

 المواميع

موموعة 
 مسحوق

قشور الرمان 
 % 22.5بنسبة 

موموعة 
مسحوق قشور 

 الرمان

 % 15بنسبة  

موموعة مسحوق 
 قشور الرمان

 % 7.5بنسبة  

موموعة عالية 
 الدهن

الموموعة 
 الضابسة

0.48 0.19±2.25 a 0.04±2.29 a 0.14±2.36 a 0.12±2.54a  0.13± 2.31 a  الكبد% 

0.48 0.11±0.33 a 0.11±0.44 a 0.12±0.54 a 0.16±0.61 a 0.15±0.5 a  الكليتين% 

0.28 0.07±0.26 a 0.03±0.28 a 0.08±0.30 a 0.12±0.34 a 0.06±0.27 a  القلب% 

0.28 0.08±0.31 a 0.12±0.35 a 0.08±0.38 a 0.12±0.42 a 0.11±0.33 a  الطحال% 

0.25 0.11±0.22 a 0.04±0.29 a 0.08±0.36 a 0.06±0.38 a 0.02±0.27 a  البنكرياس% 

0.47 0.11±0.66 a 0.09±0.68 a 0.16±0.71 a 0.09±0.75 a 0.17±0.72 a المخ% 

0.20 0.06±1.03 b 0.02±1.11ab 0.04±1.18 ab 0.08±1.25 a 0.05±1.20 ab  الخصيتين% 

0.35 0.17±0.61 a 0.08±0.63 a 0.03±0.74 a 0.09±0.79 a 0.04±0.70 a % الرئتين 

 . 0.05لحروف المختلفة تعنى وجود فروق معنوية بين المتوسطات عند مستوى معنوية الحروف المتشابهة تعنى عدم وجود فروق معنوية، ا
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، %15، %7.5بينما كان فى المجموعات التجريبية 

( على التوالى، وال 0.22%، 0.29%، 0.36%) 22.5%
توجد فروق معنوية بين المجموعة الضابطة السالبة والموجبة 

 والمجموعات التجريبية.

حدث انخفااض فاى الاوزن النسابى للماخ فاى  وبالنسبة للمخ
( مقارناااة %0.66حياااث بلاااغ  ) %22.5المجموعاااة التجريبياااة 

(، وال توجااااد فااااروق %0.75بالمجموعااااة الضااااابطة الموجبااااة )
معنويااااااااااة بااااااااااين المجموعااااااااااة الضااااااااااابطة السااااااااااالبة والموجبااااااااااة 

                                         والمجموعات التجريبية.                                                        
بالنسبة للخصيتين تشابهت النتائ  مع نتائ  المخ حيث 
إنخفض الوزن النسبى مقارنة بالمجموعة الضابطة الموجبة، 
وكانت الفروق معنوية مع المجموعة الضابطة الموجبة 

، ولم توجد فروق معنوية بين %22.5والمجموعة التجريبية 
للمجموعة الضابطة السالبة والموجبة  الوزن النسبى

 .                                                                                                            %22.5، %15، %7.5المجموعات التجريبية 
يستخلص مما سبق إنخفاض الوزن النسبى لألعضاء فى 

لمجموعة الضابطة السالبة المجموعات التجريبية مقارنة با
والموجبة وهذا يدل على عدم تراكم الدهون فى األعضاء 
الداخلية بسبب تأثير مسحوق قشور الرمان بما يحتوي  من 
مركبات فينولية وفالفونويدات تقلل من إمتصاص وتراكم 

وكذلك بسبب الدهون خاصة فى الكبد والكليتين والقلب 
ا يتفق مع  سمية اللحيانى وهذ إنخفاض كمية الغذاء المتناول

كرام سليمان ) (  حيث أشارتا إلى انخفاض الوزن 2012واي
النسبى للكبد والكليتين والقلب والطحال فى الفئران البدينة 
التى تناولت الشاى األخضر واألسود مقارنة بالمجموعتين 
الضابطة السالبة والموجبة وهذا بسبب تأثير الشاى بما 

 امتصاص الدهون.  يحتوي  من مركبات تقلل
 
 
 

 مستوى الولوكوز فى الدم

( مستوى الجلوكوز الدم فى المجموعة 5يوضح جدول )
مل دم(  100ملجم/  121.5الضابطة السالبة حيث كان )

بينما إرتفع فى المجموعة الضابطة الموجبة إلى 
مل دم(. يالحظ انخفاض مستوى  100ملجم/ 132.33)

تجريبية التى تغذت على الجلوكوز فى الدم فى المجاميع ال
الوجبة القياسية المضاف إليها مسحوق قشور الرمان حيث 

مل دم( للمجموعة التى  100ملجم/ 70.6تتراوح نسبت  من )
إلى  %22.5تناولت مسحوق مسحوق قشور الرمان بنسبة 

مل دم( للمجموعة التى تناولت مسحوق  100ملجم/ 89.27)
وق معنوية بين ، وكانت الفر %7.5قشور الرمان بنسبة 

 المجموعة الضابطة الموجبة والمجموعات التجريبية. 

 -Abd El(  (2016وهذه النتائ  أقل مما توصل إلي 

Mageid and Salama  حيث ذكر أن مستوى الجلوكوز فى
مل  100ملجم/ 330.35المجموعة المصابة بالسكر كان)
المجموعة التى تغذت على  دم(، بينما انخفضت نسبت  في 

جم /كجم / يوم مستخلص قشور الرمان المنفلوطى مل 300
مل دم(، أما المجموعة التى  100ملجم/ 128.410إلى )
 121.55وحدة أنسولين/ كجم/ يوم كان ) 20تلقت 
مل دم(، أى أن قشور الرمان وصلت مستوى  100ملجم/

الجلوكوز فى الدم إلى مستوى يقارب المجموعة التى عولجت 
ا االختالف إلى أن الدراسة الحالية باألنسولين، وقد يرجع هذ

 استخدم فيها فئران غير صابة بإرتفاع جلوكوز الدم.  

أن مستخلص قشور  Das and Sarma (2009) قد ذكر
المركبات الفينولية  الرمان الغنى بمضادات األكسدة خاصة 

والفالفونويدات تعمل على خفض نسبة السكر فى الدم حيث 
يز خاليا بيتا فى جزر النجرهانس أنها تعمل على تجديد وتحف

فى البنكرياس على زيادة إفراز هرمون األنسولين وبالتالى 
        ضبط نسبة السكر فى الدم.                                                                                                      
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 مان على مستوى الولوكوز وصورة الدهون بب زما دم الفئرانتأثير إضافة مسحوق قشور الر  .5ودول 

لقل قرق 
 معنوى

(LSD) 

 االنحراف المعيارى ± المتوسس

 المقاييس

 مل( 100 مليورام / 

 المواميع

موموعة توريبية 
22.5% 

موموعة توريبية     
15% 

موموعة توريبية           
7.5% 

 موموعة عالية الدهن 

  زائد الوزن(

عة الضابسة مومو 
  سالبة(

20.28 0.43±70.60 b 5.87±76.93 b 10.32±89.27 b 2.20±132.33 a 7.82±121.5 a الجلوكوز 

110.9 45.32±376.67 b 28.04±407.0 ba 5.0±463.0 ba 5.05±515.67 a 28.75±468.67 ba الدهون الكلية  T. L 

39.90 10.33±45.33 b 5.13±48.0 b 5.70±56.33 b 25.18±11.331 a 1.45±79.67 ba  الجليسريدات الثالثيةT.G 

3.20 0.22±32.93 a 0.54±26.57 b 0.67±16.63 c 1.94±14.73 c 0.78±15.23 c عالية الكثافة الليبوبروتينات HDL 

17.88 1.53±51.0 d 3.28±63.33 dc 9.50±77.0 cb 6.39±111.67a  4.09±83.67 b الكوليسترول T.C 

15.76 3.36±19 c 1.95±27.16 c 0.78±.149 c 9.92±74.67a  3.33±57.70 b الليبوبروتينات منخفضة الكثافة LDL 

7.98 3.58±9.07 b 1.78±9.6 b 1.97±11.27b  8.72±22.27a  0.50±15.93 ab فى الكثافة الليبوبروتينات المنخفضة جدا VLDL 

 (. 0.05مختلفة تعنى وجود فروق معنوية بين المتوسطات عند مستوى معنوية )الحروف المتشابهة تعنى عدم وجود فروق معنوية أما الحروف ال
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مضادات األكسدة  أن  et al  Scalbert . )2005(كما أشار
الطبيعية خاصة المركبات الفينولية تؤثر على نسبة السكر 
فى الدم من خالل آليات مختلفة بما فى ذلك تثبيط امتصاص 

و امتصاص  عن طريق األنسجة الجلوكوز فى األمعاء أ
 المحيطة. 

  دهون الدم
( ان مستوى الدهون الكلية فى 5كما يوضح جدول)

مل  100ملجم/  468.67المجموعة الضابطة السالبة كان )
دم( بينما إرتفع مستوى الدهون الكلية  فى المجموعة 

مل دم( نتيجة  100ملجم/ 515.67الضابطة الموجبة )
ة الدهن، بينما يالحظ انخفاض التغذية على وجبة عالي

مستوى الدهون الكلية فى المجاميع التجريبية التى تغذت على 
الوجبة القياسية المضاف إليها مسحوق قشور الرمان حيث 

مل دم( فى المجموعة التجريبية  100ملجم/ 463.0بلغ )
مل دم( فى المجموعة  100ملجم / 407.0وكانت ) 7.5%

 100ملجم/ 376.67إلى ) ، بينما وصلت%15التجريبية 
، وكانت الفروق %22.5مل دم( فى المجموعة التجريبية 

التجريبية معنوية بين المجموعة الضابطة الموجبة والمجموعة 
، بينما لم توجد فروق معنوية بين المجموعة 22.5%

                  الضابطة السالبة والمجموعات التجريبية.                                              
( أن مستوى الجليسريدات الثالثية 5كما يوضح الجدول )

 100ملجم / 79.67فى المجموعة الضابطة السالبة بلغ )
مل دم( بينما إرتفع فى المجموعة الضابطة الموجبة إلى 

مل دم( نتيجة التغذية على وجبة  100ملجم/ 111.33)
ات الثالثية عالية الدهن. نالحظ إنخفاض مستوى الجليسريد

فى المجاميع التجريبية التى تغذت على الوجبة القياسية 
 56.33المضاف إليها مسحوق قشور الرمان حيث كانت )

 %7.5مل دم( فى المجموعة التجريبية  100ملجم/
نخفضت إلى ) مل دم( فى المجموعة  100ملجم / 48.0واي

مل  100ملجم/ 45.33، وكانت أقل قيمة ) %15التجريبية 

، وكانت الفروق معنوية %22.5ى المجموعة التجريبية دم( ف
 بين المجموعة الضابطة الموجبة والمجموعات التجريبية. 

اما مستوى الكوليسترول فى المجموعة الضابطة السالبة 
مل دم( بينما إرتفع فى  100ملجم/ 83.67فقد كان )

مل  100ملجم / 111.67المجموعة الضابطة الموجبة إلى )
التغذية على وجبة عالية الدهن، ولقد أدى تناول دم( نتيجة 

الكوليسترول حيث مسحوق قشور الرمان إلى خفض مستوى 
مل دم( فى المجموعة التجريبية 100ملجم/ 51وصل إلى )

، وكانت الفروق معنوية بين المجموعات التجريبية 22.5%
والمجموعة الضابطة الموجبة ، كما كانت الفروق معنوية بين 

 وباقى المجموعات التجريبية.    %7.5التجريبية  المجموعة
كما أظهرت النتائ  أن مستوى الليبوبروتينات منخفضة 

          ( فى المجموعة الضابطة السالبة كانLDLالكثافة)
مل دم( بينما إرتفعت فى المجموعة  100ملجم/ 57.70)

مل دم( بسبب  100ملجم / 74.67الضابطة الموجبة إلى ) 
لى وجبة عالية الدهن ، ولقد أدت إضافة مسحوق التغذية ع

قشور الرمان إلى الوجبات الغذائية إلى إنخفاض مستوى 
الكوليسترول الضار فى الدم وكلما زادت نسبة اإلضافة 
إنخفض مستوى الكوليسترول الضار حيث وصل إلى  

 مل دم( فى المجموعة التجريبية 100ملجم/ 14.47)
ة بين المجموعة الضابطة وكانت الفروق معنوي، 22.5%

 الموجبة والمجموعات التجريبية. 
وبالنسبة لمستوى الليبوبروتينات منخفضة جدا  فى 

فى المجموعة الضابطة السالبة كانت  (VLDL)الكثافة
مل دم( بينما إرتفعت فى المجموعة  100ملجم / 15.93)

مل دم( نتيجة  100ملجم / 22.27الضابطة الموجبة إلى )
ى وجبة عالية الدهن. نالحظ انخفاض مستوى التغذية عل

الليبوبروتينات منخفضة جدا  فى الكثافة فى المجموعات 
التجريبية التى تغذت على الوجبة القياسية المضاف إليها 

مل  100ملجم / 11.27الرمان حيث كانت ) مسحوق قشور
ملجم  9.6وكانت )  %7.5دم( فى المجموعة التجريبية 
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، بينما كانت  %15جموعة التجريبية مل دم( فى الم 100/
مل دم( فى المجموعة التجريبية  100ملجم/ 9.07)

، وكانت الفروق معنوية بين المجموعة الضابطة 22.5%
الموجبة والمجموعات التجريبية، بينما لم توجد فروق معنوية 

 بين المجموعة الضابطة السالبة والمجموعات التجريبية.   
(   (HDL ليبوبروتينات عالية الكثافةاما بالنسبة لمستوى ال

 100ملجم / 15.23فى المجموعة الضابطة السالبة كان )
مل دم( بينما إنخفض فى المجموعة الضابطة الموجبة حيث 

مل دم( نتيجة التغذية على وجبة  100ملجم/ 14.73أصبح )
عالية الدهن، نالحظ إرتفاع مستوى الليبوبروتينات عالية 

ات التجريبية التى تغذت على الوجبة الكثافة فى الجموع
القياسية المضاف إليها مسحوق قشور الرمان حيث 

مل دم( فى المجموعة التجريبية  100ملجم / 16.63كانت)
مل دم( فى المجموعة  100ملجم / 26.57وكانت ) 7.5%

مل  100ملجم / 32.93، ووصلت إلى  )%15التجريبية 
انت الفروق معنوية ، وك%22.5دم( فى المجموعة التجريبية 

بين المجموعة الضابطة الموجبة والمجموعات التجريبية 
15% ،22.5%     . 

 

وقد كانت نتائ  الدراسة الحالية تتقارب مع النتائ  التى 
حيث أشار إلى أن نسبة الدهون   Sayed )2014(  توصل إليها

الكلية فى المجموعة الضابطة الموجبة التى تغذت على وجبة 
مل دم(، بينما انخفض  100ملجم / 581.4دهن )عالية ال
مل دم( فى المجموعة التى تغذت  100ملجم/442.3إلى )

، %7.5على خبز مضاف إلي  مسحوق قشور الرمان بنسبة 
ويرجع إنخفاض الدهون الكلية إلى المركبات النشطة بيولوجيا 
الموجودة فى قشور الرمان التى تعمل على منع تراكم الدهون 

، وأشار أيضا إلى أن المركبات الفينولية فى الجسم
والفالفونويدات يكون لها تأثير كبير على زيادة نشاط إنزيم 
الليبيز البنكرياسى وزيادة إفراز الدهون بالبراز كما تعمل 
األلياف على زيادة التخلص من الدهون . وقد توصل نفس 
الباحث إلى أن نسبة الكوليسترول الكلى أعلى مما تم 

 170.3إلي  فى هذه الدراسة حيث كانت ) التوصل
مل دم( فى المجموعة الضابطة الموجبة، وكانت  100ملجم/

مل دم( فى المجموعة الضابطة  100ملجم/ 90.32)
مل دم( فى  100ملجم / 85.68السالبة، بينما كانت )
، أما نسبة الليبوبروتينات %7.5المجموعة التجريبية 

لى مما توصل إلي  فى المنخفضة الكثافة كانت أيضا أع
الدراسة الحالية حيث كان فى المجموعة الضابطة الموجبة 

مل دم(، فى المجموعة الضابطة  100ملجم/ 99.52)
مل دم(، بينما كانت فى  100ملجم / 23.72السالبة كانت )

مل دم( ،  100ملجم / 13.72) %7.5المجموعة التجريبية 
كثافة كانت نسبتها أما الليبوبروتينات المنخفضة جدا  فى ال

أعلى مما توصل إلي  فى هذه الدراسة حيث كانت فى 
(، كانت فى المجموعة 49.15المجموعة الضابطة الموجبة)

مل دم(، بينما كانت  100ملجم/ 24.83الضابطة السالبة )
مل  100ملجم / 28.39) %7.5فى المجموعة التجريبية 

فة كانت فى دم(، أما بالنسبة الليبوبروتينات مرتفعة الكثا
مل دم(  100ملجم / 41.77المجموعة الضابطة الموجبة )

 100ملجم / 21.57وكانت فى المجموعة الضابطة السالبة )
 43.5) %7.5مل دم(، بينما كانت فى المجموعة التجريبية 

 مل دم(.                                            100ملجم /

ى أن المركبات الفينولية إل .Fardet et al  (2008) قد أشار
والفالفونويدات يكون لها تأثير كبير على زيادة نشاط  إنزيم 

،وذكر سليمانالوهيبى  Lipase Enzymeالليبيز البنكرياسى  
( أن إنزيم الليباز البنكرياسى هوأهم اإلنزيمات 2000)

الهاضمة المسئولة عن هضم وتحلل الدهون خاصة 
إلى أحماض دهنية  الجليسريدات الثالثية وتحولها

وجليسرول،ويعمل على انتقال الكوليسترول من الجسم إلى 
ضادات األكسدة تحافظ على نشاط البراز. وذكر أيضا  أن م

 Cholesterol esterإنزيم الكوليسترول أستر هيدروالز

hydrolase  نزيم الكوليسترول استر سينثيتاز  Cholesterolواي

ester synthetase  ى توازن مستوى وهما يعمالن عل
الكوليسترول الكلى في الدم، وارتفاع نشاط هذه اإلنزيمات 
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يسبب اإلجهاد التأكسدى النات  عن إرتفاع الدهون فى الوجبة 
الغذائبة ونقص مضادات األكسدة يعمل على زيادة إنتاج 

إلى أن    Miguel et al. (2004) الجذور الحرة.  قد أشار
ت الفينولية خاصة حامض قشور الرمان مصدر غنى بالمركبا

اإليالجيك الذى يقلل الكوليسترول عن طريق الحفاظ على 
حيث أن إنخفاض  paraoxinase نشاط إنزيم الباراوكسينيز 

نشاط إنزيم الباراوكسينيز يعمل على زيادة الكوليسترول الكلى 
                                                                    وزيادة خطر اإلصابة بتصلب الشرايين.                                       

إلى أن المركبات   et alDevipriya. )2007(قد أشار 
يعمالن    وحمض التانيك الفينولية خاصة حمض اإليالجيك

            على إزالة الجذور الحرة ومنع أكسدة الدهون.                                                
تأثير مسحوق قشور الرمان على صورة الدم -  

تشمل صورة الدم مستوى الهيموجلوبين، متوسط تركيز 
هيموجلوبين خاليا الدم الحمراء، الهيماتوكريت، عدد خاليا 

 الدم الحمراء. 

 مستوى هيموولوبين الدم 
( نساااااب الهيموجلاااااوبين فاااااى المجموعااااااة 6يوضاااااح جااااادول)

مااال( بينماااا  100جااام/ 13.60ن )الضاااابطة الساااالبة حياااث كاااا
 11.63انخفااااض فااااى المجموعااااة الضااااابطة  الموجبااااة كااااان )

، 15، 7.5مل(، وارتفع فى المجموعاات التجريبياة ) 100جم/
ماااال(  100جاااام/ 15.87، 14.45، 14.30( إلااااى )22.5%

على التوالى، ولم توجد فروق معنوية بين المجموعة الضابطة 
توجاااد فاااروق معنوياااة باااين الساااالبة والمجموعاااات التجريبياااة، وال 

، %7.5المجموعااة الضااابطة الموجبااة والمجموعااات التجريبيااة 
، ولكاااااان الفااااااروق معنوياااااااة بااااااين المجموعااااااة الضاااااااابطة 15%

 .         %22.5الموجبة والمجموعة التجريبية 

 

 

 

 

 

 متوسس تركيز هيموولوبين خ يا الدم الحمرا 
( متوسط تركيزهيموجلوبين خاليا الدم 6يوضح جدول )

 32.57مراء فى المجموعة الضابطة السالبة حيث كان )الح
مل( بينما انخفض فى المجموعة الضابطة   100جم/

مل(، وارتفع فى المجموعات  100جم/ 32.33الموجبة إلى)
، 32.53، 32.60( إلى )%22.5، 15، 7.5التجريبية )
مل( على التوالى ،ولم توجد فروق معنوية  100جم/ 32.67

بطة السالبة والموجبة والمجموعات بين المجموعة الضا
، بينما توجد فروق معنوية بين %15، 7.5التجريبية 

 .  %22.5المجموعة الضابطة الموجبة والمجموعة التجريبية 

 الهيماتوكريت
( النسااابة المئوياااة للهيماتوكريااات فاااى 6كماااا يوضاااح جااادول )

( بينماااا %43.30المجموعاااة الضاااابطة الساااالبة حياااث كانااات )
            مجموعاااااااااااة الضاااااااااااابطة  الموجباااااااااااة إلاااااااااااىانخفضااااااااااات فاااااااااااى ال

، 15، 7.5(، وارتفاااع فاااى المجموعاااات التجريبياااة )35.90%)
( علاى التاوالى، %48.60، 45.44، 43.90( إلى )22.5%

ولاااام توجااااد فااااروق معنويااااة بااااين المجموعااااة الضااااابطة السااااالبة 
، ولكاان توجااد %15، %7.5والموجبااة والمجموعااات التجريبيااة 

 جموعاااة الضاااابطة الموجباااة والمجموعاااةفاااروق معنوياااة باااين الم
 .  %22.5التجريبية 

  عدد خ يا الدم الحمرا 
( عاادد خاليااا الاادم الحمااراء فااى المجموعااة 6يوضااح جاادول)

( بينمااااااا 3/ماااااال 6 10×4.70الضااااااابطة السااااااالبة الااااااذى بلااااااغ )
 10× 3.90انخفضت فى المجموعة الضابطة  الموجبة إلى )

رتفعااااااات فاااااااى المجموعاااااااات التجر 3مااااااال /6 ، %7.5يبياااااااة )(، واي
 /6 10× 5.27، 4.97، 4.77( إلاااااااااااااااااااااااااى )22.5%، 15%
( علااى التااوالى، ولاام توجاااد فااروق معنويااة بااين المجموعاااة 3ماال

، %7.5الضااااابطة السااااالبة والموجبااااة والمجموعااااات التجريبيااااة 
15% ،
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 تأثير إضافة مسحوق قشور الرمان على صورة الدم .6ودول 

لقل فرق 
 معنوى

(LSD) 

   ف المعيارىاالنحرا   ±المتوسس

 

 

 المقاييس

 المواميع

موموعة توريبية 
22.5% 

موموعة توريبية          
15% 

موموعة توريبية   
7.5% 

موموعة عالية الدهن 
  زائدة الوزن(

موموعة ضابسة 
 سالبة

3.17 
0.63±15.87 a 

 

0.58±14.45 ab 

 

0.76±14.30 ab 

 

1.90±11.63 b 

 

0.40±13.60 ab 

 

 هيموجلوبين

 مل( 100)جم/

0.27 
0.03±32.67 a 

 

0.03±32.53 ab 

 

0.06±32.60 ab 

 

0.18±32.33 b 

 

0.03±32.57 ab 

 

 متوسط تركيز هيموجلوبين خاليا الدم الحمراء 

 مل( 100)جم/

10.20 
1.90±48.60 a 

 

2.98±45.44 ab 

 

2.27±43.90 ab 

 

5.69±35.90 b 

 

1.54±43.30 ab 

 
 الهيماتوكريت )%(

1.11 
0.23±5.27 a 

 

0.27±4.97 ab 

 

0.23±4.77 ab 

 

0.64±3.90 b 

 

0.15±4.70 ab 

 

 10)×عدد خاليا الدم الحمراء                  
 ( 3/ مل 6

 (. 0.05الحروف المتشابهة تعنى عدم وجود فروق معنوية أما الحروف المختلفة تعنى وجود فروق معنوية بين المتوسطات عند مستوى معنوية )
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عنوية بين المجموعة الضابطة الموجبة بينما توجد فروق م
 .                                                                                                             %22.5والمجموعة التجريبية 

يتضح مما سبق أن تناول مسحوق قشور الرمان حسن 
دد خاليا من صورة الدم وخاصة مستوى الهيموجلوبين ، ع

الدم الحمراء، الهيماتوكريت فى المجموعات التجريبية مقارنة 
بالمجموعة الضابطة الموجبة، ويرجع ذلك إلى أن قشور 
الرمان مصدر غنى بالعناصر المعدنية حيث أن من أهم 
العناصر المعدنية التى تعمل على تحسن صورة الدم هو 

انت نسبت  فى قشور الرمان كعنصر الحديد الذى تالغ 
(، باإلضافة إلى ارتفاع 4جم( )جدول 100ملجم/  7.44)

 محتواه من مضادات األكسدة.
حيث أشار   et alHasan. )2016( وهذه النتائ  تتفق مع

إلى ان المستخلص المائي لقشور الرمان أدى الى انخفاض 
مستوى الرصاص وزيادة نسبة الحديد فى الدم مقارنة 

لقت خالت الرصاص وهذا بالمجموعة غير المعالجة التى ت
يرجع إلى ارتفاع محتوى قشور الرمان من المركبات الفينولية 
والفالفلونويدات التى قللت من األثار السلبية للرصاص عن 
طريق الحد من إمتصاص الرصاص من الجهاز الهضمى 

 اإلحتفاظ بالرصاص فى التمثيل الغذائى.     والحد من 

قلال مان التااثير الضاار والمستخلص المائى لقشاور الرماان 
للرصاص على الصفائح الدموياة وزياادة مساتوى الهيموجلاوبين 

 فى الدم. 

 المراوع
 وبنااء األسارة علام المنزلاى االقتصااد (:2008 (عاازر ناوار إيازيس

 .المعرفة الجامعية، جمهورية مصر العربية دار  الجسم

 لمنتجاات وحياوى كيمياائى (: تقيايم2019رجاب ) صبحى أحمد حنان

 -الزراعة كلية الرمان، رسالة دكتوراه. قشور إليها مضاف ذائيةغ
 .األسكندرية جامعة -المنزلى اإلقتصاد قسم

 
 علاى شااكر ساعاد الهنادى، الارؤف عباد خالد األنصاارى، حسان عبير

 مخااطر تقليال فاى العنب لدور عصير دراسة بيولوجية): 2016)

 العلمى للتبادل مجلة اإلسكندرية .الوعائية القلب بأمراض اإلصابة

 مارس. – يناير (1) العدد 37 مجلد
(: التحاليااااال الطبياااااة ودالالتهاااااا 2000ساااااليمان عباااااد ا) الاااااوهيبي )

 -الريااض  -الطبعة الثانية مكتبة الملك فهد الوطنياة -المرضية
 المملكة العربية السعودية

(: مقارنااااة 2012سااامية عبيااااد ا) اللحياااانى، إكاااارام رجاااب سااااليمان )
ى األخضر والشاى األسود على الوزن ودهاون الجسام تأثير الشا

ومسااتوى هرماااون الليباااتن فاااى السااايرم فاااى إنااااث الفئاااران البديناااة ا 
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ABSTRACT 

Effect of Pomegranate Peel on Body Weight, Blood Sugar and Lipid Levels of 

Overweight Rats 

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

Objective: The aim of this study was to evaluate the 

effect of Pomegranate Peel on body weight, levels of 

blood sugar and Lipids. 

Design: thirty male  rats ( Wister strain, weight from  

120- 123 gm ) were used, and the experiment had two 

stages. The first one was to rise the body weight of rats. 

During this stage the rats were fed on diets high fat 

(30%), for 8 weeks, while during the second stage (6 

weeks) the Pomegranate Peel was added to the ratsꞌ 

diets of three experimental groups (7.5, 15, and 22.5) 

%. The body weight and length of rats were recorded 

weekly.  

Results: The results of the three experimental 

groups revealed a significant decrease in body weight 

and food intake with increasing the percentage of 

Pomegranate Peel added to the diet. No changes in the 

Body organs were observed, while significant decreases 

were found in the levels of blood glucose, blood lipids, 

the triglycerides, LDL, VLDL, and a significant 

increase in the HDL in comparison with the positive 

control group. The hemoglobin, red blood cell count, 

and the percentage of hematocrit were increased 

significantly when compared with the positive control 

group. 

Conclusions: The results indicate that Pomegranate 

Peel has a significant effect on losing body weight of 

overweight rats and improving the levels of blood sugar 

and blood lipids. Therefore, Pomegranate Peel can be 

added to diets of people suffering from overweight. 

Key words:  Pomegranate Peel, overweight, blood 

sugar, lipids profile. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


