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الخالصة
اجرٌت ذت ا الدراستة لمعرفتة تتالٌر الجرعتة المزدوجتة متن عصتٌر الحماحتة ولاحجتام مختل تتة ( )0،8،5
علتتى تركٌتتتز الهمٌموكلتتولٌن وحجتتتم خلٌتتتا التتدم المرصوصتتتة ولعتتت الصتت ا الكٌموحٌوٌتتتة واوزان كتتتور
الجر ان اللٌ  ,التً تراوح اوزان الجر ان فتً لداٌتة التجرلتة 340- 300غتم ولاعمتار ( )7- 6اشتهر حٌت
قستتم عشتتوااٌا التتى ارل ت مجتتامٌ لواق ت 5جتتر ان /مجموعتتة ا جرع ت الجتتر ان عتتن حرٌتتت ال تتم لالت ٌتتة
االنلولٌة لعصٌر الحماحة لجرعة مزدوجة ٌومٌا ولاحجتام مختل تة وذتً  3,2,1متل\ ك تم وزن جستم و استتمر
التجرلة ارلعة اسالٌ .
ٌتضح من النتااج ان عصٌر الحماحة قد رف من تركٌز الهمٌموكلتولٌن ومعتدل حجتم خلٌتا التدم المرصوصتة
لاالضتتافة التتى حتتدو تحستتن فتتً الصتت ا الكٌموحٌوٌتتة حٌ ت انخ ت تركٌتتز الكولٌستتتٌرول والكلٌستتٌرٌدا
اللللٌة فً امصال دماء الج ر ان رافقه انخ ا فتً تركٌتز المالونداٌالدٌهاٌتد وارت تا فتً تركٌتز الكلوتتالٌون
لاالضتتافة التتى انخ تتا فتتً اوزان كتتور الجتتر ان فتتتً كافتتة المجتتامٌ المجرعتتة لعصتتٌر الحماحتتة وكتتتان
االنخ تا فتً اوزان الجتر ان اشتد فتتً المجموعتة المجرعتة لتـ  3متل /ك تتم وزن جستم جرعتة مزدوجتة متتن
عصٌر الحماحة مقارنة م لاقً المجامٌ  .ولشكل عتام ٌتلتٌن متن الدراستة ان عصتٌر الحماحتة قتد حستن متن
الص ا الدموٌة والكٌمو حٌوٌة وحالة مضادا االكسدة.
الكلمتا الدالتةع عصتتٌر الحماحتة ,كتور الجتتر ان ,صت ا التدم ,الص ت ا الكٌموحٌوٌتة ,مضتادا االكستتدة,
وزن الجسم.
تارٌخ تسلم اللح ع  8109/08/09وقلوله 810:/8/01

المقدمة
تعتلر النلاتا الحلٌة من المحاصٌل التً ,استخدمها االنسان على مر العصور فتً اغترا شتتى فتتارة
ٌستخدمها كتوالل عند حهً االحعمة واخرى كدواء ,وفً العصور الوستحى والحدٌلتة رهتر جلٌتا متدى اذمٌتة
النلاتا الحلٌة فً علج الكلٌر من االمرا التً تصٌب االنسان كما تدخل فً كلٌر من الصناعا ال ااٌتة
كمواد حافرة ,ومكسلا للحعم وفاتحة للشهٌة ,اضافة الى ان الحازج منها ٌتم استهلكه على ذٌاة مشترولا
منشحة او ملح ة (السٌد .)2010 ,ولقد ازداد وعً الناس وادراكهم اللر اللٌاة فتً المعالجتة الحلٌتة واذمٌتهتا
وضرورتها وحٌوٌتها الن كلٌر متن االمترا التتً تصتٌب االنستان تتتالر معالجتهتا اٌجالٌتا لتاالجواء المحٌحتة
له وال لد من العودة الى اللٌاة والنلاتا الحلٌة الن ما حول االنسان لم ٌوجد عللا (شعلان.)2010 ,
ولقد كان للعلماء العرب والمسلمٌن دور لارز فً تعمٌت المعارف عن الخصااص العلجٌة لكلٌر من النلاتا
الحلٌة ) AL-Rawiو )2012 ,Fetters
ان تناول النلاتا لصورتها الحلٌعٌة ٌعد الوسٌلة المللى لتجنب الجسم اي نقص النها تحتتوي علتى كتل المتواد
ال عالة لصورة متزنة (سٌد وحسٌن .) 2004 ,ومن المواد التً تستعمل لشكل واس فً كل للتدان العتالم وٌكتاد
ال ٌخلتتو حعتتام دون استتتخدامها ذتتً الحماحتتة  .Solanum lycopericumتنتمتتً الحماحتتة التتى ال صتتتٌلة
اللا نجانٌتتة  solanaceaeتتتزر فتتً المنتتاحت المعتدلتتة والحتتارة وتنتمتتً التتى جتتنس  solanumوقتتد جتتاء
تستتمٌتها حمتتاحم نستتلة التتى استتمها فتتً الل تتة االنكلٌزٌتتة Tomatoوقتتد نشتتا الحماحتتة فتتً امرٌكتتا الجنولٌتتة
وانتشر الى جمٌ انحاء ا لعالم لعد االستعمار للمرٌكٌتٌن.
االستخداما الحلٌة للحماحةع
للحماحتة فوااتد صتحٌة عدٌتدة للنستان لستلب احتوااهتا علتى مستتوى عتالً متن فٌتتامٌن Cواللتاٌوتٌن وال ولٌت
اسٌد وفٌتامٌن  Aوالكلٌكوسٌدا وال لفونوٌدا وااللٌتاف ومتادة مضتادة للكستدة  Lycopeneلاالضتافة التى
احتوا اها على نسب عالٌتة متن المعتادن ملتل الحدٌتد والكالستٌوم والم نٌستٌوم والمن نٌتز ولستلب احتوااهتا علتى
اللٌكتولٌن وذتو صتل ة حمتراء كاروتٌنٌتة تاخت اللتون االحمتتر و تستاعد فتً محارلتة الجت ور الحترة التتً تضتتر
لالخلٌتتا وتستتتلب االصتتالة لالعدٌتتتد متتن االمتتترا والشتتٌخوخة الملكتتترة Adetayo) ,و )2005 ,Rattaiان
تناول الحماحة ومنتجاتها المصن ة والمحتوٌة على اللٌكولٌن تستاذم فتً الوقاٌتة متن لعت االمترا المزمنتة
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نرتترا لنشتتاحه المقتتاوم للكستتدة وال ت ي ٌللتتل ضتتعف نشتتاح اللٌتتتا كتتاروتٌن وعشتترة اضتتعاف فٌتتتامٌنRao ( E
واخرون.)2007 ,
الهدف من الدراسة:
ذدف الدراسة معرفة قدرة عصٌر الحماحة عند اعحااها لجترعتٌن ٌومٌتا ولاحجتام مختل تة فتً التتالٌر
على لع الص ا ال سلجٌة والكٌموحٌوٌة واوزان كور الجر ان اللٌ .
المواد وطرق العمل
الحٌوانا ع اجرٌ الدراسة على كور الجر ان اللتٌ  ,ولل ت اوزانهتا (  ) 340 - 300غتم والتتً تتم
ال حصول علٌها من كلٌه الحب اللٌحري جامعة الموصل ,ولعتد التاكتد متن خلوذتا متن االمترا وضتع فتً
اق تاص للستتٌكٌة لواق ت  5جتر ان  /ق تص ,وتراوح ت اعمارذتا ( ) 7- 6اشتهر .ترك ت لمتدة استلو ل تتر
التاقلم على المكان والعلٌقة قلل لدء التجرلتة ,وقتد وفتر لهتا الرتروف المختلرٌتة المناستلة متن درجتة حترارة
تراوحتت متتا لتتتٌن (  ) 30- 25م ومتتاء وعلٌقتتة قٌاستتتٌة وكانتت االضتتاءة  14ستتتاعة ٌومٌتتا ولاستتتخدام مصتتتلا
كهرلااً عادي للتحكم فً عدد ساعا االضاءة (علد ال تا .)2004 ,
النلتا ع استتخدم فتً ذ ت ا الدراستة نلتا الحماحتتة ٌ Solanum lycopericumنتمتتً التى العاالتة اللا نجانٌتتة
 Solanaceaeوتتتم الحصتتول علٌهتتا متتن االستتوات المحلٌتتة وتتتم التاكتتد متتن تصتتنٌ ها لاالعتمتتاد علتتى لعتتت
المصادرر المتعلقة لالنلاتا الحلٌة ) .(1984 ,Cheijحرٌقة الحصول على العصٌر المستخدم فً للتجرٌ ع -
تم شراء الحماحة من االسوات المحلٌة لعد تم غسلها وتنرٌ ها لم تم الحصول على العصٌر من ختلل العصتر
الٌدوي للحماحة ورشح العصٌر متن ختلل لتل حلقتا متن الشتال للتتخلص متن اللت ور وح تر فتً الللجتة
لحٌن االستخدام فً الٌوم التالً.
حرٌقتة الحصتتول علتتى العصتتٌر المستتتخدم للتجرٌ ت ع تتتم شتتراء الحماحتة لعتتد ل ت تتتم غستتلها وتنرٌ هتتا لتتم تتتم
الحصول على العصٌر من خلل العصر الٌدوي للحماحة ورشح العصٌر من ختلل لللتة حلقتا متن الشتال
لتخلص من الل ور.
تصمٌم التجاربع لعد التاقلم على المكان والعلٌقة قسم الجر ان وعددذا  20كرا الى ارل مجامٌ لواق 5
جتر ان  /مجموعتة وعوملت الجتر ان ٌومٌتا ولمتدة شتتهر ,حٌت تتم تجرٌت الجتر ان لالجرعتة االولتى الستتاعة
االلامنة صلاحا والجرعة اللانٌة عند الساعة اللامنة مساء وكان المعامل كما ٌلًع
 - 0مجموعتة الستٌحرةع طعحٌت الجتر ان علٌقتتة قٌاستٌة ,لتالمحلول الملحتً ال ستتلجً عتن حرٌتت ال تم لمعادلتتة
اجهاد مس الجر ان ) Batchelorو  )1995 , Giddinsلمرتٌن ٌومٌاً.
 - 8المجموعتة اللانٌتةع جرعت الجتر ان 0 ,متل متن عصتٌر الحماحتة عتن حرٌتت ال تم وعلٌقتة قٌاستٌة متترتٌن
ٌومٌاً.
 - 5المجموعة اللاللةع جرع الجر ان  8مل من عصٌر الحماحة عن حرٌت ال م وعلٌقة قٌاسٌة مرتٌن ٌومٌاً.
 - 6المجموعتة الرالعتةع جرعت الجتتر ان  5متل متن عصتتٌر الحماحتة عتن حرٌتت ال تتم وعلٌقتة قٌاستٌة متترتٌن
ٌومٌاً.
ال حوصا الدموٌة والكٌمو حٌوٌةع عند انتهاء مدة المعاملة (شهر) تم سحب الدم من القلب ملاشرة لعد تشرٌح
الجر ان و طل لاستخدام محقنة حلٌة حٌ تم سحب  :مل من التدم لتم تتم تجزاتة التدم حٌت وضت  6متل متن
الدم فً انالٌب خاصة حاوٌة علتى متادة مانعتة للتخلتر لحستاب تركٌتز الهٌموكلتولٌن ومعتدل حجتم كرٌتا التدم
الحمتر المرصوصتة لاستتخدام جهتتاز فحوصتا التدم االلكترونتتً  Hecoمتن شتركة  SEACالعااتد التى كلٌتتة
المعلمٌن ,اما الجتزء اللتانً متن التدم فقتد وضت فتً انالٌتب للستتٌكٌة ا اغحٌتة جافتة خالٌتة متن اي متادة
مانعة للتخلر ترك فً درجتة حترارة ال رفتة لمتدة 81دقٌقتة لحتٌن تخلتر التدم ,ومتن لتم اجتري علٌهتا عملٌتة
حرد مركزي على سرعة 5111دورة\ دقٌقة ولمدة  07دقٌقة ل ر الحصول على مصل الدم لم ح ر مصل
التتتدم لا لتجمٌتتتتد عنتتتد درجتتتتة 81-م لحتتتٌن اجتتتتراء ال حوصتتتتا الكٌموحٌوٌتتتة ,حٌتتتت تتتتم تقتتتتدٌر الكولٌستتتتترول
والكلٌستٌرٌدا اللللٌتة لاستتخدام عتدة التحلٌتل الجتاذزة  Kitالمصتنعة فتً شتركة  Biolabال رنستٌة اعتمتادا
على الحرٌقة االنزٌمٌة المتلعة من (.)1983, et al., Mc Grow
تقدٌر تركٌز لٌروكسٌدة الدذن فً نسٌج الكلد
استخدم الحرٌقة المتلعة من قلل ) Gilbertواخرون )1984 ,لتقدٌر تركٌز لٌروكسٌدة الدذن فً نسٌج الكلد
و ل ت متتن ختتلل قٌتتاس المالونداٌالدٌهاٌتتد  Malondialdehydeوال ت ي ٌملتتل احتتد نتتواتج عملٌتتة لٌروكستتٌدة
الدذن.
تقدٌر تركٌز الكلوتالٌون فً نسٌج الكلدع
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تم تقدٌر تركٌز الكلوتالٌون فً نسٌج الكلد لاالعتماد على),Moronواخرون.)1979 ,
تسجٌل االوزانع
قسم الجر ان الى ارل مجامٌ لم تم اٌجاد معدل االوزان االولٌة ومعدل الوزن النهااً لعد ارل اسالٌ من
لدء المعاملة (ٌوم التشرٌح) فً نهاٌة المعاملة.
التحليل االحصائي:
حللتتت النتتتتااج ا حصتتتااٌا وفتتتت نرتتتام التجتتتارب العاملٌتتتة اللستتتٌحة لالتصتتتمٌم العشتتتوااً الكامتتتل ) ) C.R.D
واستتخدام اختلتار  Duncans Multiple Range Testالمتعتدد المتدى الختلتار ال روقتا لتٌن المجتامٌ عنتد
مستوى احتمال (  .) P≤0.05ولاستخدام اللرنامج االحصااً .)2001 ( SAS
النتائج والمناقشة
ٌوضتح الجتدول ( ) 1حتدو ارت تا معنتوي (  ) p≤0.05فتً تركٌتز الكلوتتالٌون فتً انستجة اكلتاد كتتور
الجر ان اللٌ المجرعة جرعة مزدوجة من عصتٌر الحماحتة ولاحجتام مختل تة  8،5 ,1متل  /ك تم وزن جستم
ٌومٌا مقارنة م مجموعة السٌحرة وكان االرت تا اكلتر وضتوحا فتً مجموعتة الجتر ان المجرعتة  3متل/ك تم
وزن جسم من عصٌر الحماحة حٌ للل متوسحها الحسالً  3.87ماٌكرو مول /غم نسٌج رحتب فتً حتٌن للتل
المتوسح الحسالً لمجموعة السٌحرة  2.66ماٌكرومول/غم نسٌج رحب وللل المتوستح الحستالً للمجمتوعتٌن
)  )8،0مل /ك م وزن جسم عصٌر الحماحة جرعة مزدوجة ٌومٌا  3.23و  3.30ماٌكرومول/غم نستٌج رحتب
على التوالً والٌوجد فرقا معنوٌا لٌن ذاتٌن المجموعتٌن.
وٌوضتح الجتدول ( ) 1حتدو انخ تا معنتوي (  ) p≤0.05فتً تركٌتز المالونداٌالدٌهاٌتد النستجة اكلتاد كتتور
الجر ان اللٌ فً كافة المجامٌ المجرعة جرعة مزدوجة من عصٌر الحماحة ولاحجتام مخت ل تة مقارنتة مت
مجموعة السٌحرة او كان االنخ ا اكلر وضوحا فً المجموعة المجرعة  3مل /ك م وزن جسم متن عصتٌر
الحماحة حٌ للل متوسحها الحسالً  269.61ماٌكرومول /غم نستٌج رحتب فتً حتٌن للتل المتوستح الحستالً
لمجموعتتتتتة الستتتتتٌحرة 353.76متتتتتاٌكرومول /غتتتتتم نستتتتتٌج رحتتتتتب وللتتتتتل المتوستتتتتح الحستتتتتالً للمجمتتتتتوعتٌن
المجتترعتٌن) )2,1متتل /ك تتم وزن جستتم جرعتتتة مزدوجتتة متتن عصتتٌر الحماحتتة ٌومٌتتتا  310.73و .301.0
ماٌكرومول /غترام نستٌج رحتب وٌوضتح الجتدول (  ) 1حتدو انخ تا معنتوي (  ) P≤0.05فتً اوزان كتور
الجر ان المجرعة جرعة مزدوجة من عصٌر الحماحة لاحجام مختل ة (  )3,2,1متل  /ك تم وزن جستم مقارنتة
م مجموعة السٌحرة وكان االنخ ا اكلر وضوحا فً المجموعة المجرعة  3مل /ك م وزن جسم حٌ للتل
متوستحها الحستتالً  1999.92غتتم فتتً حتتٌن للتتل المتوستح الحستتالً لمجموعتتة الستتٌحرة  236.50غتتم وللتتل
المتوسح الحسالً لمجموعة الجر ان المجرعة  1مل  /ك م وزن جستم جرعتة مزدوجتة متن عصتٌر الحماحتة
 212.19وللمجموعة المجرعة  2مل  /ك م وزن جسم .208.74
تركٌز المالونداٌالدٌهاٌد رلمتا ٌعتود التى احتتواء
ان قدرة عصٌر الحماحة على رف تركٌز الكلوتالٌون وخ
الحماحتتة علتتى العدٌتتد متتن ال ٌتامٌنتتا منهتتتا فٌتتتامٌن  Aو Cواللتتاٌونٌن  B7وحتتام ال ولٌتت والعدٌتتد متتتن
مضادا االكسدة منها ال لفونوٌدا و  Lycopeneو ك ال الكلٌكوسٌدا التً تلعتب دورا كلٌترا فتً كستح
الج ور الحترة المتكونتة داختل الجستم قلتل دخولهتا سلستلة الت اعتل الضتار والمتدمر للخلٌتا ))2008,Combs
ٌعتزز متتن فعالٌتتة مضتتادا االكستتدة الموجتتودة داختتل الجستم وٌقلتتل متتن عملٌتتة لٌروكستتٌدة التتدذن ك ت ل فتتان
 lycopeneتساذم فً الوقاٌة من لع االمرا المزمنتة نرترا لنشتاحه المقتاوم للكستدة الت ي ٌللتل ضتعف
نشاح اللٌتاكاروتٌن وعشرة اضعاف فٌتامٌن ,Rao ( Eواخرون.)2007 ,
وٌوضتتتح الجتتتدول ( ) 2حتتتدو ارت تتتا معنتتتوي (  ) p≤0.05فتتتً تركٌتتتز الهمٌموكلتتتولٌن للمجتتتامٌ المعاملتتتة
والمجرعة لجرعة مزدوجة من عصتٌر الحماحتة مقارنتة مت مجموعتة الستٌحرة وكتان االرت تا اكلتر وضتوحا
فتً المجموعتة المجرعتتة 5متل /ك تم وزن جستتم متن عصتٌر الحماحتتة مقارنتة مت لتتاقً المعتامل حٌت للتتل
متوسحها الحسالً  06.95غم 100 /مل فً حٌن للل المتوسح الحسالً لمجموعة السٌحرة 12.27غم100 /مل
وللل المتوسح الحسالً لتركٌز الهٌموكلولٌن فً دم الجر ان المجرعة جرعة مزدوجة متن عصتٌر الحماحتة
( 1و )2متل /ك تتم وزن جستتم 13.64و 14.37غتتم  100 /متل علتتى التتتوالً والٌوجتتد فترت معنتتوي لتتٌن ذتتاتٌن
المجموعتٌن .وٌوضح الجدول ( ) 2حدو ارت ا معنوي (  ) p≤0.05فً معدل حجم الخلٌتا المرصوصتة
لمجموعة الجر ان المجرعة جرعة مزدوجتة متن عصتٌر الحماحتة لحجتم  3متل  /ك تم وزن جستم مقارنتة مت
لاقً المجامٌ حٌ للل المتوستح الحستالً لهتا  39.46 %ولمجموعتة الستٌحرة  34.58فتً حتٌن ال ٌوجتد
فتترت معنتتوي لتتٌن مجموعتتة الستتٌحرة والمجمتتوعتٌن المجتترعتٌن (1و  ) 2متتل  /ك تتم وزن جستتم متتن عصتتٌر
الحماحة حٌ للل المتوسح الحسالً لهاتٌن المجموعتٌن  1.69±36.25و  37.47على التوالً.
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الجدول ( ) 1تالٌر الجرعة المزدوجة من عصٌر الحماحة علتى تركٌتز الكلوتتالٌون والمالونداٌالدٌهاٌتد واوزان
كور الجر ان اللٌ
Table (1) Effect of Double Dose Tomato juice on Glutathione, Malondialdehyde
and weight albino male Rats
عصٌر الحماحة
عصٌر الحماحة
عصٌر الحماحة
مجموعة السٌحرة
المعامل
Control
Group
Groups
 3مل  /ك م وزن
 2مل  /ك م وزن
 1مل  /ك م وزن
جسم
جسم
جسم
3m/ kg.B.W
2m/ kg.B.W
1m/ kg.B.W
المعاٌٌر
Tomato juice
Tomato juice
Tomato juice
Standars
0.10±3.87
0.11±3.30
0.11±3.23
0.10±2.66
GSH
A
B
B
C
ماٌكرومول /غم
نسٌج رحب
7.31±269.61
1.42±301.0
0.73±310.73
0.51±353.76
MDA
D
C
B
A
ماٌكرومول /غم
نسٌج رحب
5.75 ±857.09
8.77 ±858.07
8.00 ±861.00
وزن الجسم لال رام 5.08 ±85:.;1
C
D
A
B
فً لداٌة المعاملة
0.86±199.92
1.10±208.74
3.15±212.19
وزن الجسم لال رام 2.10±236.50
C
B
B
A
فً نهاٌة المعاملة

القٌم المعلر عنها لالمتوسح الحسالً  ±االنحراف القٌاسً وعدد الجر ان  /مجموعة = 5
االرقام المتلوعة لاحرف مختل ة افقٌا تعنً وجود فرت معنوي عند مستوى احتمال (.)P≤0.05

وٌوضتتح الجتتدول ( ) 2حتتدو انخ تتا معنتتوي (  ) P≤0.05فتتً تركٌتتز الكولٌستتتٌرول فتتً مجتتامٌ الجتتر ان
المجرعتة لعصتتٌر الحماحتتة لجرعتتة مزدوجتتة ولحجتتم (  ) 3,2,1متل  /ك تتم وزن جستتم مقارنتتة م ت مجموعتتة
السٌحرة وقد ت وق مجموعة المجموعتة المجرعتة ب  3متل /ك تم وزن جستم متن عصتٌر الحماحتة علتى كافتة
المجامٌ حٌ للل متوسحها الحستالً  150.94مل تم  100 /متل فتً حتٌن للتل المتوستح الحستالً لمجموعتة
السٌحرة  183.21مل م  100 /مل وللل المتوسح الحسالً لمجموعة الجر ان المجرعتة ب  1متل /ك تم وزن
جسم جرعة مزدوجة من عصٌر الحماحة 173.89مل م  100 /مل وللل المتوسح الحسالً لمجموعة الجر ان
المجرعة ب  2مل /ك م وزن جسم جرعة مزدوجة من عصٌر الحماحة  160.92مل م 100 /مل.
وٌوضتتح الجتتدول ( ) 2حتتدو انخ تتا معنتتوي فتتً تركٌتتز الكلٌستتٌرٌدا اللللٌتتة فتتً امصتتال دمتتاء كتتور
الجر ان ال لٌ المجرعة جرعة مزدوجة من عصٌر الحماحتة (  ) 5 ,8 ,0متل  /ك تم وزن جستم مقارنتة مت
مجموعتة الستٌحرة وقتد كتتان االنخ تا اكلتر وضتتوحا فتً مجموعتة الجتتر ان المجرعتة ب  3متل /ك تتم وزن
جسم من عصٌر الحماحة حٌ للل متوسحها الحسالً  43.62مل م  100 /مل فً حٌن للل المتوسح الحسالً
لمج موعة السٌحرة  203.43مل م  100 /مل والمتوسح الحسالً لمجموعة الجر ان المجرعة جرعة مزدوجة
من عصٌر الحماحة  0مل \ ك م وزن جسم ٌومٌا  154.94مل م 100 /متل والمجموعتة االخٌترة  2متل /ك تم
وزن جسم من عصٌر الحماحة للل متوسحها الحسالً  151.48مل م  100 /مل.
ان قتتدرة عصتتٌر الحم احتتة علتتى رفتت تركٌتتز الهمٌموكلتتولٌن ومعتتدل حجتتم الخلٌتتا المرصوصتتة رلمتتا ٌعتتود
الحتوااها على محتتوى عتال متن فٌتتامٌن  Cواللتاٌونٌن الت ي ٌح تز نختا العرتم علتى تكتوٌن كرٌتا دم حمتر
جدٌدة وذ ا ٌت ت م ما توصل الٌه (ال صالح ) 2012 ,وقتد اشتار محتً التدٌن وٌوستف (  ) 1987التى اذمٌتة
اللتاٌ ونٌن فتتً تكتتوٌن كرٌتا التتدم الحمتتر ونموذتتا ممتا ٌتتنعكس علتتى تركٌتتز الهمٌموكلتولٌن وحجتتم خلٌتتا التتدم
المرصوصتة وك ت ل فتتان وجتتود فٌتتامٌن  A,Cواللٌكتتولٌن او وحتتام ال ولٌ ت وغٌرذتا متتن المتتواد المضتتادة
للكسدة ملل ال لفونوٌدا والكلٌكوسٌدا التً توفر حماٌة الغشتٌة كرٌتا التدم الحمتر وتمنت تحللهتا كت ل
فان فٌتامٌن ٌ Cزٌد من امتصاص الحدٌد من القناة الهضمٌة وذ ا لدورا سوف ٌح ز نختا العرتم علتى انتتاج
كرٌا دم حمر جدٌدة فضل عن ان فٌتامٌن ٌ Cعمتل علتى تنشتٌح افتراز العامتل المح تز لكرٌتا التدم الحمتر
 Erythropoietinمن الكلٌة وذت ا لتدورا ٌح تز نختا العرتم علتى تكتوٌن كرٌتا حمتر جدٌتدة لشتكل ٌتنعكس
على زٌادة تركٌز الهمٌموكلولٌن وحجم خلٌا الدم المرصوصة (االشلل  .) 2012والكلوكوستٌدا والتتً لهتا
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ٌدور فً تخ ٌ تركٌز الكلٌسٌرٌدا اللللٌة والكولٌستتٌرول الكلتً فتً امصتال دمتاء كتور الجتر ان اللت
 امتتتا قتتتدرة عصتتتٌر الحماحتتتة علتتتى تخ تتتٌ تركٌتتتز.) 2012 ,وذتتت ا متتتا اشتتتار الٌتتته (االشتتتلل و القحتتتان
الكولٌستٌرول الكلً والكلٌسٌرٌدا اللللٌة فرلمتا ٌعتود التى احتتواء الحماحتة علتى نستلة عا لٌتة متن مضتادا
C االكسدة منها اللٌكولٌن واللاٌوتٌن وفٌتامٌن
الدموٌتة والكٌموحٌوٌتة لت كور

 ) تالٌر الجرعة المزدوجة من عصٌر الحماحتة علتى لعت8( الجدول
ٌالجر ان الل
Table (2) Effect of Double Dose Tomato juice on some Hematological and
Biochemical traits albino male Rats
عصٌر الحماحة
عصٌر الحماحة
عصٌر الحماحة
مجموعة
المعامل
السٌحرة
Groups
 ك م وزن/  مل3
 ك م وزن/  مل2
 ك م وزن/  مل1
جسم
جسم
جسم
Control
3m/ kg.B.W
2m/ kg.B.W
1m/ kg.B.W
Group
المعاٌٌر
Tomato juice
Tomato juice
Tomato juice
Standars
0.11±14.73
A
0.23±39.46
A
2.37±150.94
D
2.29±143.62
C

الصت ا

0.16±14.37
B
1.42±37.47
B
0.79±160.92
C
1.63±151.48
B

0.24±13.64
C
1.69±36.25
B
3.73±173.89
B
3.12±154.94
B

0.11±12.27
D
1.32±34.58
B
2.82±183.21
A
4.17±203.43
A

تركٌز الهمٌموكلولٌن
 مل100 / غم
معدل حجم الكرٌة
تركٌز الكولٌستٌرول
 مل100 / مل م
تركٌز الكلٌسٌرٌدا
100 / اللللٌة مل م
مل

5 =  مجموعة/  االنحراف القٌاسً وعدد الجر ان± ًالقٌم معلر عنها لالمتوسح الحسال
.)P≤ 0.05( االرقام المتلوعة لاحرف مختل ة افقٌا تعنً وجود فرت معنوي عند مستوى احتمال

Effect of Double Dose of Tomato Juice on Some Physiological and Biochemical
Characteristics and antioxidants Status of Male White Rats
Muntaha M. AL-Kattan
Maha Khalaf
Zaid Tahseen
Department of Biologe / College of science / University of Mosul
E-mail:dr.muntaha64@gmail.com
ABSTRACT
This study was conducted to investigate the effect of the double dose of tomato
juice at the various sizes (1,2,3 ml) on the concentration of hemoglobin, packed
cells volume and some biochemical characteristics and body weight of white male
rats. Body weights of rats which ranged between (300-340)g. (6-7) months old. Rats
divided into four groups, (5\ group). Oral doses by garage needle the double dose of
tomato juice daily with various size as respectively (1, 2, 3) ml/kg body weight. The
rats were treated daily for four week.
The results show that tomato juice may be the improved the concentration of
hemoglobin and packed cells volume. In addition to improvement in biochemical
characteristics were it decreases the concentration of cholesterol and triglycerides in
the blood serum of males rats. Accompanied by a decrease in the concentration of
malondialdehyde and the rise in the concentration of glutathione. In addition to a
reduction in the weight of male rats in all groups drench tomato juice the decrease
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of weight of rates in the group drenched 3 ml/kg body weight compared with the
other groups.In general the study shows that the tomato juice has improved the
blood and chemical properties and the status of antioxidants.
Key words: tomato juice, male rats. blood caracteristic, biochemical caracteristic
Antioxidants body weight
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