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املقاييس اهليماتولوجية والكيميائية احليوية للفئران احلوامل عند تغذيتها على التمور
سوزان عبد الرمحن أبو شال،

امللخص العرىب
است تتتهد

يتةح م نتائ هذر الدراستة بن تنتاوة التمتور يف الوجستا للفئتران

هت تتذر الدراست تتة التعت تتري علت تتى املقت تتاييس اهليماتولوجيت تتة

والكيميائيت تتة احليويت تتة للفئ ت تران احلوامت تتل عنت تتد تغت تتذيتها علت تتى التمت تتور .مت

استخدام  53مت انث الفئتران عنتد عمتر 5-2شتهور يتواوو وم تني ت

031-011جتتني .مت انج تراز تجاوجتتا للفئ تران و عتتد التمت تتد م ت احلمتتل مت
تقست تتيمها ان مست تتة اموعت تتا متست تتاوية اجموعت تتة امو

م موعت تتة

ضتتا ة ومت تغتتذيتها علتتى وجستتة ياستتية (ال حتتتتوع علتتى التمتتر) اجموعتتة
الثانيت تتة والثالثتتتة والرا عت تتة وادامس تتة مت است تتتسداة الكر وهي تتدرا الكليت تتة
نس ت ت تتسة  %011,%53,%31,%23مت ت ت تتور مت ت ت ت الن ت ت تتو الس ت ت تتكر

القصتتيمى علتتى التتتواي .استتتمر الت ر تتة ملتتدس بر عتتة بستتا ي مت

تذ

عينا دم عد بسسو وبسسوع مت احلمتل و عتد التوالدس مساشترس لتقتدير
املقاييس اهليماتولوجية والكيميائية احليوية .بشار النتتائ دتدو مةدس

ىف عدد رة الدم احلمراز وحتس تر يج اهليموجلو واهليماتو ري يف
اجموعا الت ريسيتة امر عتة مقارنتة يلعينتة الةتا ة .ارتفت عتدد ترة

التتدم السيةتتاز يف العينتتة الةتتا ة مقارنتتة يجموعتتا املغتتذار علتتى 23

 %53 31م متور .ارتف مستو بلسوم السريم يف اجموعتا 23
 %53 31مقارنتتة يلعينتتة الةتتا ة .اخنفتتت تر يتتج اليتتورة والكتترةتين

واجللستتريدا الثة يتتة والتوتينتتا الدهنيتتة منخفةتتة الكثا تتة وشتتديدس

االخنف ت تتام يف س ت تتريم دم ت تتل اجموع ت تتا الت ريسي ت تتة مقارن ت تتة يجموع ت تتة

الةتتا ة .ارتفعت

تتيني اجللو تتوم والتوتينتتا الدهنيتتة مرتفعتتة الكثا تتة يف

ل اجموعا الت ريسية مقارنة يجموعة الةا ة.

1كلية الرتبية لالقتصاد املنزيل-جامعة أم القرى -اململكة العربية السعودية
الربيد اإللكرتوين Elhendy99@yahoo.com
استالم البحث يف22ابريل ،2122املوافقة على النشر يف22مايو 2122

حسن عبد الرءوف اهلندي1

احلوامتتل يلنستتل املختلفتتة صس ت ادص تتائص اهليماتولوجيتتة والكيميائيتتة
احليوية.

املقدمتة واملشكلة السحثية
يعترب ربربرب اام رب ربربل لرب ربربابرع فس رب ربربيولوجية ضبيعي رب ربربة وليس رب رب حالرب ربربة مر رب ربربية
وتتص ربربه ب ربربرة الع ربربابرع تلعدي ربربد م ربربن التالرب رب ا اهلرموني ربربة وا س ربربتقالبية
والنفس ربربية .و يوج ربربد ربربراء ا ربرباو ل ربربىم ااام ربربل ولك ربربن عل ربربى األم أن
تتنرباول ربربراء متكربامالو تربربوي علربى نيرب العنايربر الالرا يربربة .وحتتربرباا األم
إىل املزيد من الطاقة والعناير الالرا ية أثناء اامل لنمو اجلنني واملشيمة
واألنسجة املرتبطة هبما تإل افة للطاقربة الالزمربة لربز دع وزن األم .وينربت
ع ربربن س ربربوء تالري ربربة األم أثن ربرباء اام ربربل ا ف ربربا وزن املول ربربود وقل ربربة حيويترب رب
وتعر رب للمربو املبكربربر ( ،Weerth and Buitelaar, 2005يربربدق
وااسيين2113 ،م).
وبنربرباع بعربربض أم ربرا سربربوء التالريربربة املصربرباحبة للحمربربل م ربربل مربربر
األنيميرب ربربا نتيجرب ربربة ز دع حجرب ربربحل الرب ربربدم يف األم ااامرب ربربل بنسرب ربرببة  %01عرب ربربن
ااجحل العادي .كما يصاحب اامل البرباو أنيميربا تعربرف منيميربا اامربل
ويكون سببها نقص املتناول من فيتامني ب 22ومحض الفوليك وااديد
وتتص ربربه بع ربربدم اكتم ربربال نلرب رب كرب ربرا ال ربربدم اامرب ربراء وتك ربربون أك ربربرب م ربربن
ااجحل الطبيع  .وأيلاو قد تصاب األم ااامل بلني الععام ويرج لعدم
حصول األم ااامل على احتياجاهتا من الكالسيوم والفوسفور وفيتامني
(د) (املدين وقمصاين2111 ،م).
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يف دراس ربربة أجريرب رب عل ربربى ع ربربدد 201م ربربن الس ربربيدا ااوام ربربل وق ربربد
ااربربرتن بطريقربربة عش ربوا ية مربربن قسربربحل الربربو دع فستشربربفى الربربو دع واألضفربربال
فكربربة املكرمربربة .ألهربربر النتربربا أن  %01 ،%20مربربن ااوامربربل يقربربل مربربا
يتناولن رب مربربن الطاقربربة والربوتربربني عربربن  3/2الكميربربا اليوميربربة املويربربى هبربربا.
وأيلربربا  %20 ،%22مربربنهن يقربربل مربربا يتناولن رب مربربن الكالسربربيوم وااديربربد
علربى الرتتيربربب عربربن  3/2وبربربو املعربربدل املويربربى برب .(Al- Hawsawi,
)2005

استهدف دراسة اليماين( )2112لتقييحل ااالة التالروية للطالبا
ااوامل بكليا البنربا فكربة املكرمربة .تكونرب العينربة مربن  220ضالبربة
حامربربل ولكربربن الربربالا وافقربربن عل ربربى املشربرباركة ن رب البيربربا وااص ربربول
مرب ربربنهن علرب ربربى عينرب ربربة الرب ربربدم 212ضالبرب ربربة .وقرب ربربد ي تقسرب ربربيحل الطالبرب ربربا تبعرب ربربا
لإلي رب ربربابة تألنيمي رب ربربا (مس رب ربربتوى اهليماتوكريرب رب رب أق رب ربربل م رب ربربن  %32ونس رب ربرببة
اهليموجل رب رب رب رب رب رب رب ربربوبني أقرب رب رب رب رب رب رب رب ربربل م رب رب رب رب رب رب رب ربربن 22ملجرب رب رب رب رب رب رب رب ربربحل211/مرب رب رب رب رب رب رب رب ربربل دم ) إىل
جممربربوعتني(12ضالبربربة رب مصربربابة 01 ،ضالبربربة مصربربابة تألنيميربربا) .وقربربد
أشربربار النتربربا أن  %02مربربن اوموعربربة اللربربابطة %61 ،مربربن اوموعربربة
املصربربابة تألنيميربربا صربربلن علربربى أقربربل مربربن ثل رب الكميربربا اليوميربربة املويربربى
هبرب ربربا مرب ربربن عنصرب ربربر ااديرب ربربد .كان رب رب نسرب ربرببة  %22 ،%82مرب ربربن ضالبرب ربربا
اوموعربة اللربابطة واوموعربربة املصربابة تألنيميربا علربربى التربواىل صربلن علربربى
كميربربا أقربربل مربربن  3/2الكميربربا اليوميربربة املويربربى هبربربا مربربن الكالسربربيوم.
وكان نسبة  %82من اوموعة املصابة تألنيميا صلن على كميا
أقل من ثل الكميا اليومية املويى هبا من فيتامني (ا).
يعتربربرب يربربل التمربربر إحربربدى أشربربجار الفاكهربربة اهلامربربة يف اململكربربة العربيربربة
السربربعودية حيربربث تربربل  %80مربربن املسربرباحة املنزرعربربة تلفاكهربربة تململكربربة.
وتعترب التمور الفاكهة األك ر إنتاجا يف اململكربة العربيربة السربعودية حيربث
مت ربربل ح ربوايل  %00مربربن نلربربة اإلنتربرباا ا ل رب ألن ربواف الفاكهربربة امل تلفربربة.
ف ربربالتمور تعرب ربربد م ربربن ا ايرب ربربيل ا قتص ربربادية يف اململكرب ربربة ،وتتمت رب رب اململكرب ربربة
العربية السعودية فيزع نسبية يف إنتاا التمور واملتم لربة يف وجربود العربروف
املنااي ربربة املال م ربربة والرتب ربربة املناس ربرببة واملس ربرباحا الشاس ربربعة .إن مع ربربد
الرب رب ربربز دع يف إنترب رب ربرباا التمرب رب ربربور يف اململكرب رب ربربة العربيرب رب ربربة السرب رب ربربعودية يف العقرب رب ربربدين
األارب ين قربربد حقرب ضفربربرع كربربربى علربربى املسربربتوى العربرباملى حيربربث أيربرببح
اململكرب ربربة يف مقدمرب ربربة دول العرب ربربا املنتجرب ربربة للتمرب ربربور .ويبل رب رب عرب ربربدد أشرب ربربجار
الن يل أك ر من 21مليون لة تنت  011ينه
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خمتله التمور وقربد بلرب إنتاجهربا 602ألربه ضربن عربام 2110م وبربو مربا
مي ل ما يزيد عن  %20من إنايل اإلنتاا العامل ومن املتوق أن يصل
إىل مليرب رب ربربون ضرب رب ربربن سرب رب ربربنو عرب رب ربربام 2111م (منعمرب رب ربربة األ ريرب رب ربربة والزراعرب رب ربربة،
2112م  ،وزارع الزراعة 2110م).
تنمربربو الن لربربة يف مععربربحل منربرباض اململكربربة عربربدا املنربرباض ال رب تربربن فض
فيهربربا درجربربا اا ربرارع كاملنطقربربة الشربربمالية وأهب ربربا والطربربا ه ،يربربزرف فنطق ربربة
القصربربيحل مربربا يقربربارب  %20مربربن العربربدد الكلربربى للن يربربل تململكربربة ،ويعتربربرب
الصربربنه السربربكري مربربن أبربربحل األيربربناف ال رب قربربود فنطقربربة القصربربيحل (وزارع
الزراعة 2021 ،برب).
تربربوى التمربربر علربربى بعربربض املنبهربربا ال رب تقربربوى علربربال الربربرححل يف
الشهور األا ع من اامل .وبربرا يسرباعد علربى انبسربار الربرححل يف وقرب
الربربو دع مربربن جهربربة ودفربربض معربربدل النربربزف بعربربد الربربو دع مربربن جهربربة أاربربرى.
ويعتربربرب الربرببل مربربن أفلربربل أ ريربربة النسربرباء يف وق رب النفربربا وهل رب ء الربربرين
يقومربربون تإلر ربرباف .وبربربرا ألن التمربربر تربربوى علربربى عنايربربر تسربرباعد علربربى
ااف ربربال عل ربربى املس ربربتوى الطبيع ربربى لل ربربال ال ربربدم يف األمه ربربا ن التم ربربر
توى على عنصر البواتسيوم مما افظ على ال الدم الطبيعربى لربدى
ا مهربربا كمربربا ان رب يسربرباعد علربربى تقويربربة لربربك ال ربربدي بكربربل العنايربربر ال رب
بناع حاجة هلا لصحة الطفل ومقاومة األمرا  .ودا مربا مربا تعهربر ر
ارع للعقاق املسربت دمة لتسربهيل عمليربة الربو دع  ،والرب تكفربل سربالمة
األم واجلنني معاو (القباين 2112 ،م).
أشربار ) Al-Shahib and Marshall, (2003إىل أن مثربار الن يربل
مربربن املمكربربن اعتباربربربا أفلربربل ربربراء يف املسربربتقبل .حيربربث حتتربربوى التمربربور
على نسب عالية من الكربوبيدرا
( السربربكر الكلي ربربة  ،)%22-00الربربدبن( ،)%1.0-1.2الربوت ربربني
( )%0.1-2.3ونسرب رب رب رب ربربب عاليرب رب رب رب ربربة مرب رب رب رب ربربن األليرب رب رب رب ربرباف الالرا يرب رب رب رب ربربة (-1.0
 .)%22.0توى احل التمر على  %1.0-1.2زي .
لرلك استهدف برا البحث دراسة أتث التالرية على وجبا بعد
استبدال الكربوبيدرا الكلية بنسبة ،%80 ،%01 ،%20
%211متر سكرى على املقاييس اهليماتولوجية وتركيز الربوتينا
والدبون واجللوكوز وولا ه الكلى للفئران األمها أثناء فرتع اامل
وبعد الو دع مباشرع.
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طريقة ومواد السحث

كان رب رب وجب ربربة الفئ رب ربران عب ربربارع ع ربربن عل ربربه قياس ربربى ل ربربر م ربربن قب ربربل
م سسة يوام الالالل ومطاحن الدقي تملنطقة الالربية فحافعة جدع.
وقرب رب رب رب ربربد ق رب رب رب رب ربربدم للمجموع رب رب رب رب ربربة األوىل (الل رب رب رب رب ربربابطة) .وق رب رب رب رب ربربد اس رب رب رب رب ربربتبدل
الكربوبي رب ربربدرا الكلي رب ربربة يف وجب رب ربربا اوموع رب ربربة ال اني رب ربربة وال ال رب ربربة والرابع رب ربربة
واخلامس رب رب ربربة بنس رب رب ربرببة  %211 ،80 ،01 ،20م رب رب ربربن التم رب رب ربربر الس رب رب ربربكري
القصربيمى علربى التربوايل .وقربد أجريرب التحاليربل الكيماويربربة للتمربر للتعربربرف
على تواة من العناير الالرا ية (.)A . O . A . C . 2000
أُال هلرا البحث( )30مخس وثالثون فأراو من اإل ث األيربحاء مربن
ن ربربوف ألبينرب ربربو  Albino Ratوق ربربد تراوح رب رب أوزانيرب ربربحل مرب ربربا برب ربربني -211
201جراماُ ،بط درجة حرارع ااجرع اخلاية تلفئران عنربد ْ 20م .
ونُعّمرب ْ دورع اإل ربرباءع ثيربربث تكربربون 22سربرباعة ربربوء /لربربالم .ي تقربربد
الالربربراء واملربرباء إىل حربربد الشربربب  .ad libitumبعربربد فربربرتع تكيربربه الفئ ربران
علرب ربربى العرب ربربروف البيئيرب ربربة اجلديرب ربربدع ،قُ ّسرب ربربم إىل مخرب ربربس جمموعرب ربربا بكرب ربربل
جمموعربربة سربرببعة فئ ربران إ ث ،ي و رب كربربل فربربأر علربربى ح ربربدع وبعربربد ت ربزاوا
الفئربران والتأكربربد مربربن اامربربل ي تقربربد الوجبربربا التجريبيربربة لكربربل جمموعربربة.
اسربربتمر التجربربربة ملربربدع أربعربربة أسربربابي ي سربربحب عينربربا دم مربربن كربربل فربربأر
بعربربد أسربرببوف مربربن اامربربل وبعربربد أسربرببوعني مربربن اامربربل وبعربربد الربربو دع مباشربربرع
لتق ربربدير املق ربرباييس اهليماتولوجي ربربة .وعين ربربا أا ربربرى ي فص ربربل بالزم ربربا ال ربربدم
مباشربربرع بواسربربطة جهربرباز الطربربرد املركربربزي عنربربد سربربرعة 0111دورع /دقيقربربة،
إلجربراء التقربديرا الكيميا يربة اايويربة .ي تقربدير تركيربز اهليموجلربوبني تبعرباو
لطريق ربربة  .)1965( Wintroleي ع رب رب ّد ك ربرا ال ربربدم اام ربراء والبيل ربرباء
تسربربت دام ضريقربربة  )1964( Seiverd ،)1963( Prittonعلربربى التربواىل.
اس رب ربربتُ دم ضريق رب ربربة بيوريرب رب رب لتق رب ربربدير تركي رب ربربز الربوت رب ربربني الكلرب رب رب تبعرب رب رباو ل رب رب رب
 .)1964( Weichselbaumي تق رب ربربدير األلب رب ربربومني تبع رب ربربا لطريق رب ربربة
 .)1977(Doumas, et alي حسرباب مسربتوى اجللوبيربولني عربن ضريرب
الكل رب واأللب ربربومني .ي
حسربرباب الف ربربرل ب ربربني الربوتربربني
تقدير اليور والكر تينني تبعا لطريقة

جدوة .0حمتو متر سكرع القصيني م العناصر الغذائية
احملتو
الغذائي
القيمة

الرطو ة

الرماد

الده

22.01

2.01

1.21

)1972( Bartels, et al. )1977( Neumann and Ziegenhorn
على الرتتيب .ي تقربدير سربكر اجللوكربوز بطريقربة  .)1969( Trinderوي
تق ربربدير مس ربربتوى الكولس ربربرتول تبع ربربا لطريق ربربة Boehringer-Mannheim
( .)1984وي التقرب رب ربربدير الكم رب رب رب للجلس رب رب ربريدا ال الثيرب رب ربربة تبعرب رب ربربا لطريقرب رب ربربة
( .)Lang and Schettler, 1985ي تقربربدير مسربربتوى الربوتين ربربا
الدبنيربة مرتفعربة الك افربة ضبقربا لطريقربة  .)1982( Fruchartي حسرباب
قيمة  LDLبتطبي املعادلة التالية:
 = LDLالكولسربرتول الكلرب  =) HDL + VLDL ( -مليجربرام/
 211مل دم.
)(Weinsier and Morgan 1993

ي حساب نسبة الربوتينربا الدبنيربة شربديدع ا فربا يف الك افربة
عرب رب ربربن ضري رب رب رب املعادلرب رب ربربة التاليرب رب ربربة = VLDL :اجلليس رب رب ربريدا ال الثيرب رب ربربة0 /
مليجرام ).(Weinsier and Morgan 1993ي حتليل النتا املتحصربل
عليهربربا يف ب ربربرة الدراسربربة تس ربربت دام حتليربربل أق ربربل فربربرل معن ربربوي .ي إج ربراء
التحليربربل تسربربت دام ب ربربر م ).(SAS, 1995الفربربرل بربربني متوسربربطا
اوربربامي ي مقارنت رب تسربربت دام أقربربل فربربرل معنربربوي عنربربد مسربربتوى ثقربربة أقربربل
من .1.10

النتائ واملنا شة
كربربان وزن اجلربربزء املربربأكول يف 211ج ربرام متربربر سربربكري بربربو 22.11
جرب ربرام بينم ربربا وزن الن رب ربواع 22.60ج رب ربرام .يش رب رب ج ربربدول( )2ت ربربوى مت ربربر
س ربربكري القص ربربيحل م ربربن الرضوب ربربة والرم ربرباد وال ربربدبون والربوت ربربني والس ربربكر
الكليربة .حيربربث كربربان تربربوى الرضوبربة  .%22.0بينمربربا كربربان تربربوى الرمربرباد
والربربدبن والربوتربربني لكربربل211ج ربرام متربربر علربربى أسربربا الربربوزن اجلربرباف ب ربربو
 %2.06 ،1.21 ،2.01على التوايل .بينما كربان تربوى السربكر
الكلي ربربة ع ربربن ضريرب رب الف ربربرل ب ربربو  %18.26عل ربربى أس ربربا ال ربربوزن اجل ربرباف
امل تزلة علربى الرتتيربب
وكان نسبة السكر امل تزلة والسكر
برب رب  .%32.36 ،22.61ك ربربان ت ربربوى التم ربربر م ربربن األلي ربرباف الكلي ربربة
.%3.22

جرام 011 /جرام متر جاي
السكرة الكلية
التوت
غري خمتجلة
خمتجلة
32.36
22.61
2.06

املياي
3.22
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أو ربربح دراسربربة ) Al-Shahib and Marshall (2002أن
متوسرب تربربوى الرضوبربربة يف عربربدد 23يربربنفا مربربن التمربربور كربربان .%22.8
وتراوح توى الرماد لعدد  22ينفاو من التمور  %2.0-2.3فتوس
ق ربربدرة  .%2.8وق ربربد ترب ربراوح ت ربربوى الربوت ربربني م ربربن  %3 – 2.8فتوسرب رب
Alقربدرة  .(Al-Hooti, et al., 1995) %2.3وقربد أشربار نتربا
) khouli et al., (1998أن املربواد السربربكرية تسربود يف لربربب مثربربار التمربربر
حي رب ربربث تتواج رب ربربد يف ح رب ربربدود 22.80 - 82.00ج رب ربربحل  %وزن جرب رب ربرباف
ويشربربكل اجلانربربب األكربربرب منهربربا سربربكر السربربكروز بنسربرببة 00.12- .02
 %ونس رب ربرببة اجللوك رب ربربوز إىل الفركت رب ربربوز ح رب ربوايل  2: 2.2وذل رب ربربك يك رب ربرباف يف
املتوس 6.66جحل إىل 22.22جحل.
أتلرب رب م ربربن نت ربربا ج ربربدول( )2أتث ربربر ع ربربدد كرب ربرا ال ربربدم اامرب ربراء يف
األمهربربا نتيجربربة اامربربل والربربو دع اايربربة يف اوموعربربة اللربربابطة ،حيربربث
ا فربربض متوس رب عربربدد ك ربرا الربربدم اام ربراء يف فئ ربران اوموعربربة اللربربابطة
بعربربد أسربرببوف مربربن اامربربل ولك ربن تكربربن الفربربرول معنويربربة إ م رب اوموعربربة
ال رب تالربربر علربربى وجبربربا تسربربتبدال  %01مربربن الكربوبيربربدرا الكليربربة
تلتم ربربور .ا ف ربربض أيل ربربا ع ربربدد كرب ربرا ال ربربدم اامرب ربراء بع ربربد أس ربرببوعني م ربربن
اامربربل وكان رب الفربربرول معنويربربة بربربني فئ ربران اوموعربربة اللربربابطة مربربن جهربربة
وتق اوموعا التجريبيربة مربن جهربة أاربرى .كربان متوسرب عربدد كربرا
الدم اامراء من فلا معنو بعربد الربو دع مباشربرع ،يف اوموعربة اللربابطة
مقارن ربربة توموع ربربا ال الث ربربة ال رب تال ربربر عل ربربى %80 ،% 01 ،%20
متور كمصدر للكربوبيدرا الكلية يف الوجبة.
حتسرب ربربن تركيرب ربربز اهليموجلرب ربربوبني بعرب ربربد أسرب ربرببوف مرب ربربن اامرب ربربل يف جمموعرب ربربة
األمه ربربا ال ربربالا تال ربربر عل ربربى وجب ربربا بع ربربد اس ربربتبدال الكربوبي ربربدرا
الكليرب رب رب ربربة بنسرب رب رب ربرببة  %211 ،% 80 ،% 01مترب رب رب ربربور مقارنرب رب رب ربربة توموعرب رب رب ربربة
الل ربربابطة(ج ربربدول  .)2أيل ربربا بع ربربد أس ربرببوعني م ربربن اام ربربل حتس ربربن تركي ربربز
اهليموجلوبني يف كربل اوموعربا التجريبيربة مقارنربة توموعربة اللربابطة.
يالح ربربظ وج ربربود أي ف ربربرول معنوي ربربة يف تركي ربربز اهليموجل ربربوبني بعرب ربد ال ربربو دع
مباشربربرع بربربني اوموعربربة اللربربابطة واوموعربربا التجريبيربربة األاربربرى (جربربدول
 .)2يالحربربظ وج ربربود فربربرول معنويربربة تلنسربرببة لرتكيربربز اهليماتوكري رب بعربربد
أسبوف من اامل بني اوموعة اللابطة واوموعة
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ال رب تالربربر علربربى  %20متربربور .يف حربربني أن تركيربربز اهليماتوكري رب حتسربربن
يف اوموعرب ربربا التجريبيرب ربربة ال الثرب ربربة األارب ربربرى الرب ربربالا تالرب ربربر علرب ربربى،%01
 %211 ،%80متور على التوايل .ا فض تركيز اهليماتوكري يف فئربران
اوموعة اللابطة مقارنة بباق اوموعا التجريبية األارى وذلك بعربد
أس ربرببوعني م ربربن اام ربربل .بينم ربربا ا ف ربربض تركي ربربز اهليماتوكريرب رب بع ربربد ال ربربو دع
مباشرع يف فئران اوموعة اللابطة مقارنة تألمها الربالا تالربر علربى
وجبا  %80متور فق (جدول .)2
ويستنت من نتا برة الدراسة أن استبدال الكربوبيربدرا الكليربة
بنسربربب خمتلفربربة مربربن التمربربور أدى لتحسربربن مسربربتوى كربربل مربربن عربربدد ك ربرا
ال ربربدم اامرب ربراء ومس ربربتوى اهليموجل ربربوبني واهليماتوكريرب رب مم ربربا يس ربرباعد عل ربربى
اف ربربض ح ربربا اإلي ربربابة تألنيمي ربربا الرب رب تع ربرباين منه ربربا معع ربربحل الس ربربيدا
السربربعود ااوامربربل حيربربث ذكربربر ) Singla et al. (1997أن معربربدن
ااديرب ربربد مي رب ربربل عنصرب ربربر رب ربربرا أساس رب رب لإلنسرب ربربان ويرب ربربدال ق رب رب تركيرب ربربب
اهليموجل ربربوبني وحتتربرباا ااام ربربل إىل ز دع جرعربربة اادي ربربد ملواكبربربة التال رب ا
الفسربربيولوجية أثنربرباء اامربربل لصربرباس األم نفسربربها ولصربرباس اجلنربربني حيربربث يربربتحل
خت ربزين ااديربربد يف كبربربد اجلنربربني سربربتعمال بعربربد الربربو دع لفربربرتع مربربن 1-3
شربربهور وإذا تربربتمكن ااامربربل مربربن ااصربربول علربربى كميربربة ااديربربد املناسربرببة
فيصيبها ك رب مربن امللرباعفا م ربل اإلجهربا وفقربر الربدم والنزيربه أثنرباء
اامربربل والربربو دع ومشربرباكل أثنربرباء عمليربربة الربربو دع وفربربرتع النفربربا  .يف دراسربربة
) Al-Quaiz (2001للتع ربربرف عل ربربى العوام ربربل الرب رب تزي ربربد م ربربن اط ربربورع
اإليابة بفقر الدم الناجحل عن نقص ااديربد بربني النسرباء السربعود يف
سربربن اإلبربرباب(01 -22سربربنة) .حيربربث اشربربرتك  320سربربيدع سربربعودية
منهن  222سيدع مصابة منيميربا نقربص ااديربد (مسربتوى اهليموجلربوبني
أق ربربل م ربربن 22ج ربربحل211/م ربربل) وع ربربدد  213س ربربيدع اعت ربربربن كمجموع ربربة
ابطة (مسربتوى اهليموجلربوبني أكربرب مربن 22جربحل211/مربل) .ي تقربدير
مسرب ربربتوى اهليموجلرب ربربوبني ،حجرب ربربحل ك رب ربرا الرب ربربدم اام رب ربراء  ،مسرب ربربتوى ف رب ربرتني
الس م .ألهر النتا أن قلة تناول اللحربوم أو اخللربروا أو العصربا ر
ا توية على فيتامني(ا) وتعاض األدويربة امللربادع للحمو ربة كانرب مربن
أسباب فقر الدم .زاد إمكانية اإليابة بفقربر الربدم ااديربدي مربن -2
 0مرا مقارنة توموعة اللابطة.
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ألهر دراسة ) Al- Hawsawi, (2005أن  %00من السيدا
الس رب ربربعود ااوام رب ربربل ك رب ربربان مس رب ربربتوى اهليموجلرب رب ربوبني ل رب ربربديهن أق رب ربربل م رب ربربن
22جحل211/مل .وأيلا  %01.1مربن ااوامربل يقربل عربدد كربرا الربدم
اامراء لديهن عربن املسربتوى القياسرب  .بينمربا كربان مسربتوى اهليماتوكريرب
يق يف املدى الطبيع .
ي الكشه على مربا تني وسربب وعشربرين مربن السربيدا السربعود
ااوام ربربل املراجع ربربا لعي ربربادا ااوام ربربل يف مستش ربربفى القرب ربوا املس ربربلحة
تلربربر  .وقربربد أشربربار نتربربا الدراسربربة إىل أن  %32.8مربربن العينربربة كربربن
مصرب ربربات بفقرب ربربر الرب ربربدم .كرب ربربان مسرب ربربتوى اهليماتوكري رب رب مرب ربربن فض لرب ربربدى
 %00.1مربربن السربربيدا ااوامربربل .وقربربد أو ربربح نتربربا الدراسربربة ايل رباو
أن مععحل السيدا املشاركا يف الدراسربة يتنرباولن أقربل مربن احتياجرباهتن
من السعرا اارارية وعنصربر ااديربد وفيتربامني (ا) .تإل ربافة إىل ك ربرع
اسربربتهالع املشربربروت الالازيربربة والشربرباي والقهربربوع بربربني النسربرباء السربربعود
).(Al- Oraini, 2005
حتتربربوي التمربربور علربربى كميربربة مرتفعربربة مربربن األمربربالح املعدنيربربة والعناي ربربر
الن رب رب ربربادرع ،فه رب رب رب حتت رب رب ربربوي عل رب رب ربربى كمي رب رب ربربا مرتفع رب رب ربربة م رب رب ربربن الفل رب رب ربربور (231
ميكروج رب ربرام211/ج رب ربرام) وال رب رب تصرب ربربل إىل أربعرب ربربة أ رب ربربعاف كميته رب ربربا يف
الفواكرب رب رب األا رب ربربرى .كم رب ربربا حتت رب ربربوي عل رب ربربى الزن رب ربربك واادي رب ربربد والكالس رب ربربيوم
والبواتس ربربيوم واملالنس ربربيوم .حتت ربربوي التم ربربور عل ربربى عنص ربربر الب ربربورون املفي ربربد يف
عالا مر سرضان املخ ومر الروماتيزم.وتعترب التمور مصدراو لعنصر
السربربلنيوم ال ربربري ل رب دور يف الوقاي ربربة م ربن أم ربرا الس ربربرضان وز دع املناع ربربة
اجلسربمية (عبربربد الفتربرباحYoussef, et al., 1999, Al- ,2111،
.)Showiman, 1998
أشربربار نت ربربا ) Haroun, et al., (2003ا ربربدوث ز دع يف
مس ربربتوى اهليموجل ربربوبني واهليماتوكريرب رب يف اام ربربالن النجدي ربربة عن ربربد عم ربربر
 0-0شهور وال ي تالربريتها علربى نسربب تركيربز عاليربة مربن التمربر وذلربك
مل رب ربربدع  3ش رب ربربهور ،وذل رب ربربك عن رب ربربد اس رب ربربتبدال  %01م رب ربربن وجباهت رب ربربا تلتم رب ربربر
(اوموعة األوىل) وأيلا عند استبدال  %80من وجباهتربا تلتمربر اربالل
الشهر األول مث ز دع النسبة إىل %211ح انتهاء فربرتع التجربربة وبربرة
تتف م نتا برة الدراسة.
ويش ) Chaira, et al. (2007أن التمور تعترب مصدر ين
تلعناير الالرا ية ،ااية لىمها ااوامل وبعد الو دع حيث حتفز
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جهاز املناعة لديهن ،ومن أبحل برة العناير املعدنية ال تتوافر
التمور من ينه دجلة نور  Deglet nourبى البواتسيوم ،ويتبع
الكالسيوم ،والفوسفور ،واملا نسيوم ،والصوديوم ،وااديد ،والزنك،
والنحا  ،واملنجنيز بنسبة ±11183 ، 1112 ± 11126
،11112±11102
،11112±11110
،11112
،1122 ±2128 ،1110 ±1163 ،
1132±23123
 1112 ± 2123ملجحل 211/جحل متر (على أسا الوزن اجلاف)
على التوايل.
تشرب النتربربا املو ربحة يف جربربدول( )2لوجربود ز دع معنويربربة يف عربربدد
كرب ربرا ال ربربدم البيل ربرباء للمجموع ربربة الل ربربابطة مقارن ربربة بك ربربل م ربربن جمموع ربربة
 %80 ،% 01 ،%20متربربور وذلربربك بعربربد أسربرببوف مربربن اامربربل .اسربربتمر
تلربربك الربربز دع املعنويربربة بعربربد أسربرببوعني مربربن اامربربل بربربني اوموعربربة اللربربابطة
مقارنربربة بكربربل اوموعربربا التجريبيربربة األاربربرى .لهربربر ز دع معنويربربة بعربربد
الربربو دع مباش ربربرع ب ربني اوموعربربة اللربربابطة وبربربني كربربل مربربن جمموعربربة ،%20
 %80 ،%01مت ربربور مقارن ربربة مرب رب اوموع ربربة الل ربربابطة وق ربربد تش ربرباهب مرب رب
نت ربربا اوموع ربربا التجريبي ربربة يف ف ربربرتع بع ربربد أس ربرببوف م ربربن اام ربربل .أش ربربار
نتربربا دراسربربة ) Suzuki, et al.,(1996ال رب أجري رب علربربى  22قربربردع
حام ربربل أن ع ربربدد ك ربرا ال ربربدم البيل ربرباء ت ربرتاوح م ربربا ب ربني × 2.8 – 1.0
3 21اربالل فربربرتع اامربربل وأيلربربا بعربربد سربتة أشربربهر مربربن الو رب  .أو ربربح
نتا دراسة ) Liberati et al., (2004ال أجرابربا علربى عربدد 311
مربربن إ ث الفئ ربران ( 201أم حامربربل 201 ،أم رب حامربربل ،كمجموعربربة
ربربابطة) حربربدوث ارتفربرباف يف عربربدد ك ربرا الربربدم البيلربرباء تلنسربرببة وموعربربة
الفئران ااوامل مقارنة توموعة اللابطة.
يالحظ عدم وجربود فربرول معنويربة تلنسرببة لرتكيربز الربوتربني الكلرب يف
س رب م اوموع ربربة الل ربربابطة وتق رب اوموع ربربا التجريبي ربربة بع ربربد أس ربرببوف م ربربن
اام ربربل (ج ربربدول  )3ماع ربربدا ح ربربدوث ا ف ربربا معن ربربوي لرتكي ربربز الربوت ربربني
الكلربربى يف جمموعربربة  %211متربربور .ارتفرب مسربربتوى الربوتربربني الكلرب معنربربو و
يف جمموع ربربة  %80وذل ربربك بع ربربد أس ربرببوعني م ربربن اام ربربل مقارن ربربة توموع ربربة
اللابطة ،بينما ا فض مستوى الربوتني بعد الربو دع مباشربرع يف جمموعربة
 %211 ،%80مت رب ربربور مقارنرب رب ربربة توموعرب رب ربربة اللرب رب ربربابطة .ارتف رب رب رب مسرب رب ربربتوى
ألبربربومني الس رب م بعربربد أسربرببوف مربربن اامربربل يف جمموعربربة الفئ ربران ال رب تالربربر
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علربربى وجبربربا بعربربد اسربربتبدال الكربوبيربربدرا الكليربربة بنسربرببة 01 ،%20
 %80 ،%متور مقارنة توموعة اللابطة.
كربربان مسربربتوى ألبربربومني الس رب م يف اوموعربربة اللربربابطة بعربربد أسربرببوعني مربربن
اامرب رب ربربل  2.82وقرب رب ربربد ارتف رب رب رب معنرب رب ربربو إىل  3.00 ،3.12يف جمموعرب رب ربربة
 %80 ،% 01متور على التوايل .ارتف مستوى األلبربومني معنربو و فقرب
يف س م أمها اوموعة ال تالر على  %01متربور مقارنربة توموعربة
اللربربابطة بعربربد الربربو دع مباشربربرع .تشربرباهب الفربربرول املعنويربربة بربربني اوموعربربا
التجريبيربربة واوموعربربة اللربربابطة بعربربد أسربرببوف مربربن الربربو دع م رب تلربربك الفربربرول
ال حدث بعد أسبوف مربن اامربل(جربدول  .)3تشرب النتربا املو ربحة
يف بربربنفس اجلربربدول اربربدوث ا فربربا يف مسربربتوى جلوبي ربولني الس رب م بعربربد
أسرب ربرببوف مرب ربربن اامرب ربربل يف جمموعرب ربربة  %80 ، 01مترب ربربور مقارنرب ربربة توموعرب ربربة
اللربربابطة ولكربربن يالحربربظ وجربربود فربربرول معنويربربة بربربني اوموعربربة اللربربابطة
وجمموعربربة الفئ ربران ال ربربالا تالربربر علربربى  %211 ،% 20مت ربربور .بينم ربربا
يالح ربربظ وج ربربود ف ربربرول معنوي ربربة ب ربربني اوموع ربربة الل ربربابطة م ربربن جه ربربة وب ربربني
اوموعربربا التجريبيربربة األربعربربة مربربن جهربربة أاربربرى وذلربربك بعربربد أسربرببوعني مربربن
اامربربل .تكربربن بنربرباع فربربرول معنويربربة بعربربد الربربو دع مباشربربرع بربربني اوموعربربة
اللابطة وجمموعة  %20متور مقارنة ت فا ااادث يف اوموعا
التجريبيربربة األاربربرى الربربالا اسربربتبدل الكربوبيربربدرا الكليربربة يف وجبربرباهتن
بنسبة  %211 ،% 80 ،% 01متور.
وقد يرج حتسن مستوى األلبومني اوموعا التجريبية إىل
حتسن ولا ه الكبد نتيجة تناول التمور ،حيث أن ا لبيومني املكون
الر يس للربوتني ال ُكل ويتحل تصنيع يف الكبد ،و دث ا فا
مستوى األلبومني نتيجة -سوء التالرية أو اإليابة ممرا سوء
ا متصاو .وتتف نتا برة الدراسة م )Saafi, et al. (2010
ال أشار أن التمور تتميز إبرتفاف توابا من ملادا األكسدع
ال متن اخللل الرى دث الكبد نتيجة الشوارد اارع وتلتايل
تتحسن ولا ه الكبد نتيجة تناول التمور ،حيث أدى تناول فئران
التجارب املصابة تلتسمحل الكبدي للتمور اماية الكبد ووقايت من
الور األكسدع.
ا فربربض تركيربربز اليربربور يف س رب م دم كربربل اوموعربربا التجريبيربربة مقارنربربة
توموعربربة الل ربربابطة وذل ربربك بع ربربد أس ربرببوف وأس ربرببوعني م ربربن اام ربربل .وأيل رباو
ا فربربض يف كربربل اوموعربربا التجريبيربربة مقارنربربة توموعربربة اللربربابطة ماعربربدا

جمموعربربة  %20متربربور بعربربد الربربو دع مباشربربرع جربربدول ( .)0ا فربربض مسربربتوى
الك ربربر تينني معن ربربو يف سرب رب م ال ربربدم يف ك ربربل جمموع ربربا الفئرب ربران ال ربربالا ي
اس ربربتبدال الكربوبي ربربدرا الكلي ربربة يف وجب ربرباهتن بنس ربرببة ،% 01 ،% 20
 %211 ،% 80متربربور وذلربربك بعربربد أسربرببوف وأسربرببوعني مربربن اامربربل وأيلرباو
بعربربد الربربو دع مباشربربرع مقارنربربة توموعربربة اللربربابطة جربربدول ( .)0ممربربا يش رب
الفئربران ااوامربل نتيجربة تنرباول التمربور ،حيربث
لتحسن ولربا ه الكلرب
يش ) Hasan, et al. (2010أن التمور حتتربوى علربى نسرببة مرتفعربة مربن
الفيتامين ربربا ونس ربرببة من فل ربربة م ربربن ال ربربدبون والربوتين ربربا  ،ان ربربب أنيرب ربربا
مرتفعة توابربا مربن ملربادا األكسربدع اايربة املركبربا الفينوليربة ممربا
يكون هلا دور كب حتسني ااالة الصحية.
تن ربرباول التم ربربر تش رب رب نت ربربا الدراس ربربة املو ربربحة ج ربربدول ( )0لع ربربدم
حربربدوث تال رب يف تركيربربز جلوكربربوز الربربدم بعربربد أسربرببوف مربربن اامربربل يف فئ ربران
اوموعة اللابطة وأيلربا يف فئربران اوموعربا التجريبيربة األاربرى .ولكربن
بع ربربد أس ربرببوعني م ربربن اام ربربل .تش ربرباهب تركي رب ربزا اجللوك ربربوز بع ربربد ال ربربو دع
مباشرع يف اوموعة اللابطة وأيلاو يف اوموعا التجريبية األاربرى مرب
نت ربربا تركيرب ربزا اجللوك ربربوز بع ربربد أس ربرببوعني م ربربن اام ربربل .أو ربربح نت ربربا
دراسربربة ) Suzuki, et al.,(1996الرب أجريرب علربربى  22قربربردع حامربربل
حربربدوث ا فربربض يف تركيربربز الربوتربربني الكل رب واأللبربربومني أثنربرباء فربربرتع اامربربل
مقارنربة توموعربة اللربابطة .ألهربر دراسربة )Liberati et al., (2004
ال رب رب أجري رب رب علرب ربربى عرب ربربدد  311مرب ربربن إ ث الفئ رب ربران( 201أم حامرب ربربل،
 201أم رب حام ربربل ،كمجموعربربة ربربابطة) للتع ربربرف علربربى ا اتب ربربارا
الكيموحيويربربة .ي ن رب عينربربا الربربدم عنربربد اليربربوم  22أو 26مربربن اامربربل.
وق ربربد ألهرب ربربر النت ربربا ا فرب ربربا تركيرب ربربز األلب ربربومني واليرب ربربور والكرب ربربر تينني
واجللوكوز يف س م الدم ،على العكس ارتف مسربتوى اجللوبيربولني وذلربك
يف جمموعة الفئران ااوامل مقارنة توموعة اللابطة.
مت رب ربربور ولك رب ربربن ا ف رب ربربض مس رب ربربتوى الكولس رب ربربرتول الكل رب رب رب يف جمموعرب رب ربربة
 %211مت ربربور وذل ربربك بع ربربد أس ربرببوف م ربربن اام ربربل .ك ربربان تركي ربربز كولس ربربرتول
السرب رب م مرتفع ربربا معن ربربو يف اوموع ربربة الل ربربابطة مقارن ربربة بب ربرباق اوموع ربربا
التجريبية بعد أسبوعني من اامل .ولكن بعد الو دع مباشرع يالحربظ
وجود فرول معنويربة بربني اوموعربة اللربابطة مقارنربة توموعربا التجريبيربة
األارى.

سوزان عبد الرمحن أبو شال ،حسن عبد الرءوف اهلندي :املقاييس اهليماتولوجية والكيميا ية اايوية للفئران ااوامل عند تالريتها على التمور
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تشرب النتربربا املو ربربحة يف جربربدول( )0اربربدوث ا فربربا معنربربوي يف
مستوى اجللسريدا ال الثية بعد أسبوف من اامربل يف سرب م دم الفئربران
األمها يف اوموعا التجريبية ال تالربر علربى%211 ،80 ،01
متربربور مقارنربربة توموعربربة اللربربابطة ،ولكربربن يالحربربظ وجربربود فربربرول معنويربربة
بربربني جمموعربربة  %20متربربور مقارنربربة توموعربربة اللربربابطة .ا فربربض مسربربتوى
اجللسرب ربريدا ال الثي ربربة يف ك ربربل اوموع ربربا التجريبي ربربة بع ربربد أس ربرببوعني م ربربن
اامل بعد الو دع مباشرع مقارنة توموعة اللابطة.
ا فض مستوى الربوتينا الدبنية مرتفعة الك افة يف س م دم
فئران اوموعة اللابطة بعد أسبوف من اامل مقارنة توموعا
التجريبية ال تالر على  %80 ،%01 ،%20متور جدول (.)0
استمر ا رتفاف يف مستوى الربوتينا الدبنية مرتفعة الك افة يف كل
اوموعا التجريبية بعد أسبوعني من اامل وأيلا بعد الو دع مباشرع
مقارنة توموعة اللابطة.
يعه ربربر م ربربن النت ربربا املو ربربحة يف ج ربربدول( )1ح ربربدوث ا ف ربربا يف
مسربربتوى الربوتين ربربا الدبنيربربة من فل ربربة الك اف ربربة يف ك ربربل الف ربرتا الزمني ربربة
امل تربربربع وبربربرا يف اوموعربربا التجريبيربربة ال رب تالربربر علربربى وجبربربا بعربربد
اسربربتبدال الكربوبيربربدرا الكليربربة تلتمربربور بنسربربب 80 ،% 01 ،% 20
 %211 ،%وذل رب ربربك مقارن رب ربربة توموع رب ربربة الل رب ربربابطة الرب رب رب تال رب ربربر عل رب ربربى
وجبا قياسية .وكان أقل قيمربة للربوتينربا الدبنيربة من فلربة الك افربة
يف اوموعربربا ال رب تالربربر علربربى وجبربربا بعربربد اسربربتبدال الكربوبيربربدرا
الكليربربة بنسربرببة  %80 ،% 01مت ربربور وذلربربك بعربربد أس ربرببوف وأسربرببوعني مربربن
اامل وأيلا بعد الو دع مباشرع.
الك افربة بعربد
ا فل قيحل الربوتينا الدبنية شديدع ا فربا
أسربرببوف مربربن اامربربل يف جمموعربربا الفئ ربران ال رب تالربربر علربربى ،80 ،01
 %211متربربور مقارنربربة توموعربربة اللربربابطة وجمموعربربة  %20متربربور (جربربدول
 .)1يالحرب ربربظ وجرب ربربود فرب ربربرول معنويرب ربربة مسرب ربربتوى الربوتينرب ربربا الدبنيرب ربربة
شربربديدع ا فربربا يف الك افربربة بعربربد أسربرببوعني مربربن اامربربل بربربني اوموعربربة
الل رب ربربابطة وجمموع رب ربربة فئرب رب ربران  %211مت رب ربربور ،ولك رب ربربن ا فلرب رب رب الق رب ربربيحل
اوموعا التجريبية ال الث األارى مقارنة توموعربة اللربابطة .اسربتمر
الك افربة
ا فا يف تركيز الربوتينا الدبنيربة شربديدع ا فربا
اوموعربربا التجريبيربربة األرب رب بعربربد الربربو دع مباشربربرع
س رب م دم األمهربربا
وذلك مقارنة توموعة اللابطة.

وتتفرب بربربرة النتربربا مرب دراسربربة ) Jwanny et al. (1996حيربربث
أشربربار اربربدوث ا فربربا يف مسربربتوى الكولس ربربرتول الكل رب واجللس ربريدا
ال الثية بنسبة  %23 ،30على التوايل يف س م دم فئران التجارب ال
تالربربر علربربى وجبربربة ي اسربربتبدال املربواد الكربوبيدراتيربربة فيهربربا مليربرباف التمربربر
مقارن ربربة توموع ربربة الرب رب تال ربربر عل ربربى ربربراء ع ربربايل الكربوبي ربربدرا ا ربربايل
األليربرباف وقربربد اسربربتمر التجربربربة ملربربدع  2أسربربابي  .و قربربد يرج رب ا فربربا
مسربربتوى الكولس ربربرتول إىل دور األليربرباف الالرا يربربة حيربربث تعمربربل األليربرباف
الرا ب ربربة عل ربربى الت ب ربربي ااي ربربوي ملرك ربربب  Cholelithiasesال ربربالزم لتص ربربني
الكولسربرتول عنربد مسربتوى  %21-0أليرباف (Schwesinger, et al.,
) .1999أش ربربار نت ربربا دراس ربربة القحي ربربز ( )2112الرب رب أجريرب رب عل ربربى
فئرب ربران التج ربربارب للتع ربربرف عل ربربى أتثرب رب إ ربربافة عجين ربربة ل ربربب التم ربربر بنس ربرببة
 %21كمص ربربدر لىلي ربرباف ا ربربدوث ا ف ربربا معن ربربوي مس ربربتوى ال ربربدبون
الكلي رب ربربة والكولس رب ربربرتول تلسرب رب رب م بنس رب ربرببة  %6.2 ، 6مقارن رب ربربة توموع رب ربربة
اللرب ربربابطة ال رب رب تناول رب رب وجبرب ربربة قياسرب ربربية .يتال رب رب مسرب ربربتوى اجللس رب ربريدا
ال الثي ربربة أو الربوتين ربربا الدبني ربربة مرتفع ربربة الك اف ربربة ب ربربني اوموع ربربة الل ربربابطة
واوموعربربة التجريبيربربة .بينمربربا ا فل رب قربربيحل الربوتينربربا الدبنيربربة من فلربربة
الك افة عند تناول الفئران الالراء ا تربوى علربى  %21عجينربة لربب التمربر
مقارنة توموعة اللابطة.
ألهربر نتربا دراسربة ) Liberati et al., (2004ارتفرباف مسربتوى
الكولسربربرتول الكل رب واجللس ربريدا ال الثيربربة يف جمموعربربة الفئ ربران ااوامربربل
مقارنة توموعة اللربابطة .كربان ا رتفرباف يف تركيربز اجللسربريدا ال الثيربة
أربعة مرا يف جمموعة الفئران ااوامل مقارنة توموعة اللابطة.
دراسة تلمن السيدا ااوامربل املتربرددا على مستشفربى
النور الت صص  ،ومستشفى أمرا النساء والو دع واألضفال فكة
املكرمة .وقد مشل عينة الدراسة 213سيدع حامل .وقد قسم
الفئا العمرية للسيدا ااوامل إىل -32 ،31-26 ،22-20
 01سنة .أشار النتا إىل ا فا كميا ااديد والكالسيوم
والزنك والسلينيحل واليود املتناولة وجبا السيدا ااوامل
الفئا العمرية امل تلفة االل فرتا اامل ال الث حيث تصل إىل
الكميا ا برع االل اامل .وأيلا ألهر النتا ا فا كمية
كل من محض الفوليك وفيتامني (برب)( ،د)( ،أ)( ،ا) وجبا

سوزان عبد الرمحن أبو شال ،حسن عبد الرءوف اهلندي :املقاييس اهليماتولوجية والكيميا ية اايوية للفئران ااوامل عند تالريتها على التمور

السيدا ااوامل للفئا العمرية امل تلفة االل الفرتا ال الث من
اامل (الباز )2116 ،
وقد أشار الر ربيمان ( )2110أن التمربور حتتربوى علربى نسرببة عاليربة
من ملربادا األكسربدع اهلامربة واللربرورية لإلنسربان (سربواء يف القشربرع أو
اللححل) م ربل فيتربامني (أ)( ،ب رب)( ،ا) .وأيلربا حتتربوى التمربور علربى بعربض
العناير املعدنية اللرورية وال تعمل كملادا األكسربدع م ربل عنصربر
السربربيلينيوم.كمربربا يوجربربد ب مربربار التمربربر بعربربض املركبربربا الفالفونويديربربة وال رب
تعتربربرب مربربن ملربربادا األكسربربدع اهلامربربة ويكفرب وجربربود كميربربا قليلربربة منهربربا
لتنش ربربي القل ربربب وتقوي ربربة ج ربربدران األوعي ربربة الدموي ربربة الش ربربعرية ومتنرب رب ب ربربرة
املركب ربربا نفاذي ربربة ون ربربزف األوعي ربربة الدموي ربربة الش ربربعرية ومم ربربا يفي ربربد ك رب رب ا يف
عالجا الك من ااا للنسرباء أثنرباء نفاسربهن.وحتتربوى مثربار بعربض
أيربربناف التمربربر أيل رباو علربربى مربربادع األن وسربربيانني وب رب املربربادع املسربربئولة عربربن
اللربربون األمحربربر يف مثربربار األيربربناف اام ربراء م ربربل السربربكري األمحربربر واالربربوع
(البسربربر) وبربربرة الصربرببالا مهمربربة جربربداو للمحافعربربة علربربى يربربحة اإلنسربربان
فهرب رب تعم ربربل كمل ربربادا لىكس ربربدع تقرب رب جس ربربحل اإلنس ربربان م ربربن إمرب ربرا
القلب والسرضان والشي واة .و يكن ريباو أن بربد أن ا سربحل العلمرب
لن يربربل التمربربر بربربو  Phoenix dactyliferaوذلربربك حتوا رب علربربى
كميا عالية جداو من ملادا األكسدع .Dactyliferic acid
ويسربربتنت مربربن بربربرة الدراسربربة أن التمربربر يعتربربرب ربربراء م اليربربا للسربربيدا
ااوامربربل وال رب البربربا ماتعربرباين مربربن أم ربرا سربربوء التالريربربة نتيجربربة ا فربربا
كمي ربربا العناي ربربر الالرا ي ربربة املتناول ربربة ،حي ربربث ت ربربوي التم ربربر عل ربربى معع ربربحل
العناي ربربر الالرا ي ربربة اهلام ربربة والل ربربرورية للس ربربيدا وق رب اام ربربل وق ربربد له ربربر
ذل ربربك م ربربن حتس ربربن املق ربرباييس اهليماتولوجي ربربة والكيميا ي ربربة اايوي ربربة للفئرب ربران
ااوام رب رب ربربل ال رب رب ربربالا تن رب رب ربرباولن التم رب رب ربربور وجباهت رب رب ربربا بع رب رب ربربد اس رب رب ربربتبدال كمي رب رب ربربة
الوجبة بنسب خمتلفة من التمربور .ال الثيربة أربعربة مربرا
الكربوبيدرا
يف جمموعة الفئران ااوامل مقارنة توموعة اللابطة.
دراسة تلمن السيدا ااوامربل املتربرددا على مستشفربى
النور الت صص  ،ومستشفى أمرا النساء والو دع واألضفال فكة
املكرمة .وقد مشل عينة الدراسة 213سيدع حامل .وقد قسم
الفئا العمرية للسيدا ااوامل إىل -32 ،31-26 ،22-20
 01سنة.
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أشار النتا إىل ا فا كميا ااديد والكالسيوم والزنك
والسلينيحل واليود املتناولة وجبا السيدا ااوامل الفئا
العمرية امل تلفة االل فرتا اامل ال الث حيث تصل إىل
الكميا ا برع االل اامل .وأيلا ألهر النتا ا فا كمية
كل من محض الفوليك وفيتامني (برب)( ،د)( ،أ)( ،ا) وجبا
السيدا ااوامل للفئا العمرية امل تلفة االل الفرتا ال الث من
اامل (الباز)2116 ،
وقربربد أشربربار الر ربربيمان( )2110أن التمربربور حتتربربوى علربربى نسربرببة عاليربربة
من ملربادا األكسربدع اهلامربة واللربرورية لإلنسربان (سربواء يف القشربرع أو
اللححل) م ربل فيتربامني (أ)( ،ب رب)( ،ا) .وأيلربا حتتربوى التمربور علربى بعربض
العناير املعدنية اللرورية وال تعمل كملادا األكسربدع م ربل عنصربر
السربربيلينيوم.كمربربا يوجربربد ب مربربار التمربربر بعربربض املركبربربا الفالفونويديربربة وال رب
تعتربربرب مربربن ملربربادا األكسربربدع اهلامربربة ويكفرب وجربربود كميربربا قليلربربة منهربربا
لتنش ربربي القل ربربب وتقوي ربربة ج ربربدران األوعي ربربة الدموي ربربة الش ربربعرية ومتنرب رب ب ربربرة
املركب ربربا نفاذي ربربة ون ربربزف األوعي ربربة الدموي ربربة الش ربربعرية ومم ربربا يفي ربربد ك رب رب ا يف
عالجا الك من ااا للنسرباء أثنرباء نفاسربهن.وحتتربوى مثربار بعربض
أيربربناف التمربربر أيل رباو علربربى مربربادع األن وسربربيانني وب رب املربربادع املسربربئولة عربربن
اللربربون األمحربربر يف مثربربار األيربربناف اام ربراء م ربربل السربربكري األمحربربر واالربربوع
(البسربربر) وبربربرة الصربرببالا مهمربربة جربربداو للمحافعربربة علربربى يربربحة اإلنسربربان
فهرب رب تعم ربربل كمل ربربادا لىكس ربربدع تقرب رب جسرب ربحل اإلنس ربربان م ربربن إمرب ربرا
القلب والسرضان والشي واة .و يكن ريباو أن بربد أن ا سربحل العلمرب
لن يربربل التمربربر بربربو  Phoenix dactyliferaوذلربربك حتوا رب علربربى
كميا عالية جداو من ملادا األكسدع .Dactyliferic acid
ويسربربتنت مربربن بربربرة الدراسربربة أن التمربربر يعتربربرب ربربراء م اليربربا للسربربيدا
ااوامربربل وال رب البربربا ماتعربرباين مربربن أم ربرا سربربوء التالريربربة نتيجربربة ا فربربا
كمي ربربا العناي ربربر الالرا ي ربربة املتناول ربربة ،حي ربربث ت ربربوي التم ربربر عل ربربى معع ربربحل
العناي ربربر الالرا ي ربربة اهلام ربربة والل ربربرورية للس ربربيدا وق رب اام ربربل وق ربربد له ربربر
ذل ربربك م ربربن حتس ربربن املق ربرباييس اهليماتولوجي ربربة والكيميا ي ربربة اايوي ربربة للفئرب ربران
ااوام رب رب ربربل ال رب رب ربربالا تنرب رب رب رباولن التم رب رب ربربور وجباهت رب رب ربربا بع رب رب ربربد اس رب رب ربربتبدال كمي رب رب ربربة
الوجبة بنسب خمتلفة من التمور.
الكربوبيدرا
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Hematological and Biochemical Parameters of Pregnant Rats When Fed on
Date Palm (Tamr)
Hassan Abdel Raouf El- Hendy, Susan Abdel Rahman Abo Shal
The aim of this study was to determine the effects
of feeding on date palm (Tamr) on hematological and
biochemical parameters of pregnant rats. Thirty-five
adult healthy female's albino rats (3-4 month old and
weighing 100-150 gm) were used. Rats were divided
into five equal groups after meeting and assuring of
pregnancy, the experimental meal was introduced to
each group. The first groups were fed by standard
meal, while the second, third, fourth and fifth group
was fed by meals that total carbohydrates was
exchanged by proportion 25, 50, 75, 100% dates from
type of Sukkari Al Qasim, respectively, throughout the
4-week experimental period.
Blood withdraw after one, two week of pregnancy
and after delivery to determine hematological and

.

biochemical characteristics. The total erythrocyte,
hemoglobin and hematocrit were increased in the four
experimental groups. Total leukocyte count was increased
in control group comparison with 25, 50, and 75% dates.
Serum albumin level was increased in rats' groups of 25,
50 and 75% dates compared to control group. Urea,
creatinine, triglyceride and both of low and very low
density lipoprotein were decreased in all experimental
groups compared to control. Blood glucose and highdensity lipoprotein level was increased in the four
experimental groups compared to control. The present
study indicated that feeding on date palm (Tamr) (25, 50,
75 and 100%) improved the hematological and
biochemical parameters of pregnant and lactating rats.

