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 الخالصة

 (0،8،5) اجريت هذه  الدراسذة لمعرفذة تذااير الجرعذة المزدوجذة مذن عصذير الامااذة وتاحجذام مختل ذة      

ويذذة واوزان هكذذور علذذى تركيذذز الهميموكلذذوتين وحجذذم خ يذذا الذذدم المرصوصذذة وتعذذي الصذذ ات الكيموحي
( اشذهر حيذ  7-6غذم وتاعمذار )340-300التي تراوحذت اوزان الجذرهان فذي تدايذة التجرتذةالجرهان التيي, 

مجموعذذة اه جرعذذت الجذذرهان عذذن اريذذت ال ذذم تالت هيذذة /جذذرهان5قسذذمت عشذذواايا الذذى ارتذذ  مجذذامي   تواقذذ 
اسذتمرت ك ذم وزن جسذم و \مل 3,2,1االنتوتية تعصير الامااة تجرعة مزدوجة يوميا وتاحجام مختل ة وهي

 التجرتة ارتعة اساتي .
من النتااج ان عصير الامااة قد رف  من تركيز الهميموكلذوتين ومعذدل حجذم خ يذا الذدم المرصوصذة يتضح 

تاالضذذافة الذذى حذذدو  تحسذذن فذذي الصذذ ات الكيموحيويذذة حيذذ  انخ ذذي تركيذذز الكوليسذذتيرول والكليسذذيريدات 
رهان رافقه انخ اي فذي تركيذز المالوندايالديهايذد وارت ذا  فذي تركيذز الكلوتذاايون الا اية في امصال دماء الج

تاالضذذافة الذذى انخ ذذاي فذذي اوزان هكذذور الجذذرهان فذذي كافذذة المجذذامي  المجرعذذة تعصذذير الامااذذة وكذذان 
مذل/ ك ذذم وزن جسذم جرعذذة مزدوجذة مذذن  3 ـاالنخ ذاي فذذي اوزان الجذرهان اشذذد فذي المجموعذذة المجرعذة تذذ

عصير الامااة مقارنة م  تاقي المجامي . وتشكل عام يتتذين مذن الدراسذة ان عصذير الامااذة قذد حسذن مذن 
 الص ات الدموية والكيمو حيوية وحالة مضادات االكسدة.

االكسذدة, وزن  مضادات ,الكلمات الدالة: عصير الامااة, هكور الجرهان, ص ات الدم,  الص ات الكيموحيوية
 الجسم.

 01/4/8102وقتوله  01/08/8101 :تاريخ تسلم التح 

 المقدمة
تعتتر النتاتات الاتية من المحاصيل التي, استخدمها االنسان على مذر العصذور فذي اغذراي شذتى فتذارة       

يستخدمها كتواتل عند اهي االاعمة واخرى كدواء, وفي العصور الوسذاى والحدياذة رهذر جليذا مذدى اهميذة 
ر من الصذناعات ال هاايذة النتاتات الاتية في ع ج الكاير من االمراي التي تصيب االنسان كما تدخل في كاي

كمواد حافرة, ومكستات للاعم وفاتحة للشهية, اضافة الى ان الاازج منها يتم استه كه على هياذة مشذروتات 
ازداد وعي الناس وادراكهم الاذر التياذة فذي المعالجذة الاتيذة واهميتهذا ولقد  (.2010منشاة او ملا ة )السيد، 

ي التي تصذيب االنسذان تتذاار معالجتهذا ايجاتيذا تذاالجواء المحياذة وضرورتها وحيويتها الن كاير من االمرا
 (.2010ته وال تد من العودة الى التياة والنتاتات الاتية الن ما حول االنسان لم يوجد عتاا )شعتان،

ولقد كان للعلماء العرب والمسلمين دور تارز في تعميت المعارف عن الخصااص الع جية لكاير من النتاتذات 
 (Fetters,2012و   (AL-Rawiةالاتي

ان تناول النتاتات تصورتها الاتيعية يعد الوسيلة المالى لتجنب الجسم اي نقص النهذا تحتذوي علذى كذل المذواد   
(. ومن المواد التي تستعمل تشكل واس  فذي كذل تلذدان العذالم ويكذاد 2004ال عالة تصورة متزنة )سيد وحسين,

تنتمذذي الامااذذة الذذى ال صذذيلة . Solanum lycopericumامااذذة ال يخلذذو اعذذام دون اسذذتخدامها هذذي ال
وقذذد جذذاءت  solanumتذذزر  فذذي المنذذاات المعتدلذذة والحذذارة وتنتمذذي الذذى جذذنس  solanaceaeالتاهنجانيذذة 

وقذذد نشذذات الامااذذة فذذي امريكذذا الجنوتيذذة Tomatoتسذذميتها امذذاام نسذذتة الذذى اسذذمها فذذي الل ذذة االنكليزيذذة 

 لعالم تعد االستعمار ل مريكيتين.وانتشرت الى جمي  انحاء ا
 االستخدامات الاتية للامااة:

والتذايوتين وال وليذ   Cللامااة فوااد صحية عديذدة ل نسذان تسذتب احتوااهذا علذى مسذتوى عذالي مذن فيتذامين
تاالضذافة الذى  Lycopeneوالكليكوسيدات وال  فونويدات وااللياف ومذادة مضذادة ل كسذدة  Aاسيد وفيتامين 

اها على نسب عاليذة مذن المعذادن ماذل الحديذد والكالسذيوم والم نيسذيوم والمن نيذز وتسذتب احتوااهذا علذى احتوا
الليكوتين وهو صذت ة حمذراء كاروتينيذة تاخذه اللذون االحمذر و تسذاعد فذي محارتذة الجذهور الحذرة التذي تضذر 

ان  (Rattai ,2005و (Adetayoتالخ يذذا وتسذذتب االصذذاتة  تالعديذذد مذذن االمذذراي والشذذيخوخة المتكذذرة, 

تناول الامااة ومنتجاتها المصن ة والمحتوية على الليكوتين تسذاهم فذي الوقايذة مذن تعذي االمذراي المزمنذة 
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 E (Raoنرذذرا لنشذذااه المقذذاوم ل كسذذدة والذذهي يتلذذل ضذذعف نشذذاا التيتذذا كذذاروتين وعشذذرة اضذذعاف فيتذذامين
 (.2007واخرون,

 الهدف من الدراسة:
فذي التذااير تجذرعتين يوميذا وتاحجذام  مختل ذة  معرفة قدرة عصير الامااة عند اعاااهاهدفت الدراسة        

 على تعي الص ات ال سلجية والكيموحيوية واوزان هكور الجرهان التيي. 

 المواد وطرق العمل
(  غذم والتذي تذم 340 -300) ور الجذرهان التذيي, وتل ذت اوزانهذاالحيوانات: اجريت الدراسة علذى هكذ       

حصول عليها من كليه الاب التياري جامعة الموصذل, وتعذد التاكذد مذن خلوهذا مذن االمذراي وضذعت فذي ال
( اشذذهر. تركذذت  لمذذدة اسذذتو  ل ذذري 7-6وتراوحذذت اعمارهذذا )جذذرهان / ق ذذص,  5اق ذذاص ت سذذتيكية تواقذذ  

مذن درجذة حذرارة  التاقلم على المكان والعليقة قتل تدء التجرتذة, وقذد وفذرت لهذا الرذروف المختتريذة المناسذتة
سذذاعة يوميذذا وتاسذذتخدام مصذذتا   14( م ومذذاء وعليقذذة قياسذذية وكانذذت االضذذاءة 30-25تراوحذذت مذذا تذذين )

 (.2004كهرتااي عادي للتحكم في عدد ساعات االضاءة )عتد ال تا ،
ينتمذذي الذذى العاالذذة التاهنجانيذذة  Solanum lycopericumالنتذذات: اسذذتخدم فذذي هذذه  الدراسذذة نتذذات الامااذذة 

Solanaceae  وتذذم الحصذذول عليهذذا مذذن االسذذواو المحليذذة وتذذم التاكذذد مذذن تصذذني ها تاالعتمذذاد علذذى تعذذي
 -اريقة الحصول على العصير المستخدم فذي للتجريذ : .Cheij) ,(1984المصادرر المتعلقة تالنتاتات الاتية 

العصير مذن خذ ل العصذر تم شراء الامااة من االسواو المحلية تعد تم غسلها وتنري ها ام تم الحصول على 
اليدوي للامااة ورشح العصير من خذ ل اذ   اتقذات مذن الشذاخ للذتخلص مذن التذهور وح ذر فذي الا جذة 

 لحين االستخدام في اليوم التالي.
اريقذذة الحصذذول علذذى العصذذير المسذذتخدم للتجريذذ : تذذم شذذراء الامااذذة تعذذد هلذذ  تذذم غسذذلها وتنري هذذا اذذم تذذم 

العصر اليدوي للامااة ورشح العصير من خ ل ا اذة اتقذات مذن الشذاخ  الحصول على العصير من خ ل
 لتخلص من التهور.

 5هكرا الى ارت  مجذامي  تواقذ  20 تصميم التجارب: تعد التاقلم على المكان والعليقة قسمت الجرهان وعددها 

جرهان / مجموعذة وعوملذت الجذرهان يوميذا ولمذدة شذهر, حيذ  تذم تجريذ  الجذرهان تالجرعذة االولذى السذاعة 
 االاامنة صتاحا والجرعة الاانية عند الساعة الاامنة مساء وكانت المعام ت كما يلي: 

 لمعادلذذة ال ذذم اريذذت عذذن ال سذذلجي الملحذذي مجموعذذة السذذيارة: تعايذذت الجذذرهان عليقذذة قياسذذية, تذذالمحلول -0
 ( لمرتين يومياً.Giddins,1995 و  (Batchelorالجرهان  مس  اجهاد

مذل مذن عصذير الامااذة عذن اريذت ال ذم وعليقذة قياسذية مذرتين  0المجموعة الاانيذة: جرعذت الجذرهان,  -8 

 يومياً.
 ومياً.مل من عصير الامااة عن اريت ال م وعليقة قياسية مرتين ي 8المجموعة الاالاة: جرعت الجرهان  -5
مذذل مذن عصذذير الامااذة عذن اريذذت ال ذم وعليقذذة قياسذية مذذرتين  5المجموعذة الراتعذة: جرعذذت الجذرهان  -6

 يومياً.
تم سحب الدم من القلب متاشرة تعذد تشذريح حيوية: عند انتهاء مدة المعاملة )شهر( ال حوصات الدموية والكيمو

مذل مذن  6الذدم اذم تذم تجزاذة الذدم حيذ  وضذ مل مذن  2الجرهان  وهتل  تاستخدام محقنة اتية حي  تم سحب 

الدم في اناتيب خاصة حاوية على مذادة مانعذة للتخاذر لحسذاب تركيذز الهيموكلذوتين ومعذدل حجذم كريذات الذدم 
العااذد الذى كليذة SEAC مذن شذركة  Hecoالحمذر المرصوصذة تاسذتخدام جهذاز فحوصذات الذدم االلكترونذي 

وضذ  فذي اناتيذب  ت سذتيكية  هات اغايذة جافذة خاليذة مذن اي مذادة المعلمين, امذا الجذزء الاذاني مذن الذدم فقذد 
دقيقذة لحذين تخاذر الذدم, ومذن  اذم اجذري عليهذا عمليذة  81مانعة للتخار تركت  في درجذة حذرارة ال رفذة لمذدة

دقيقة ل ري الحصول على مصل الدم ام ح ر مصذل  03ولمدة دقيقة  \دورة5111ركزي على سرعة ارد م
ال حوصذذذات الكيموحيويذذذة, حيذذذ  تذذذم تقذذذدير الكوليسذذذترول م لحذذذين اجذذذراء 81-درجذذذةلتجميذذذد عنذذذد الذذذدم تا

ال رنسذية اعتمذادا   Biolabالمصذنعة فذي شذركة   Kitوالكليسذيريدات الا ايذة تاسذتخدام عذدة التحليذل الجذاهزة 
 (.et al., Mc Grow ,1983على الاريقة االنزيمية المتتعة من )

 الكتد نسيج في الدهن تيروكسيدة تركيز تقدير
لتقدير تركيز تيروكسيدة الدهن في نسيج الكتذد ( 1984واخرون, (Gilbertاستخدمت الاريقة المتتعة من قتل 

والذذهي يماذذل احذذد نذذواتج عمليذذة تيروكسذذيدة  Malondialdehydeوهلذذ  مذذن خذذ ل قيذذاس المالوندايالديهايذذد 

 الدهن.
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 تقدير تركيز الكلوتاايون في نسيج الكتد:
 (.1979,واخرون,(Moronز الكلوتاايون في نسيج الكتد تاالعتماد علىتم تقدير تركي

 تسجيل االوزان:
قسمت الجرهان الى ارت  مجامي  ام تم ايجاد معدل االوزان االولية ومعدل الوزن النهااي تعد ارت  اساتي  مذن 

 تدء المعاملة )يوم التشريح( في نهاية المعاملة.
 التحليل االحصااي:
(        C.R.D (حصذذذاايا وفذذذت نرذذذام التجذذذارب العامليذذذة التسذذذياة تالتصذذذميم العشذذذوااي الكامذذذل حللذذذت النتذذذااج ا
المتعذدد المذدى الختتذار ال روقذات تذين المجذامي  عنذد  Duncans Multiple Range Testواستخدام اختتار 
 SAS (2001.)(. وتاستخدام الترنامج االحصااي P≤0.05مستوى احتمال )

 النتائج والمناقشة
( فذي تركيذز الكلوتذاايون فذي انسذجة اكتذاد هكذور p≤0.05( حذدو  ارت ذا  معنذوي )1يوضح الجذدول )       

ك ذم وزن جسذم /مذل  1،8،5 الجرهان التيي المجرعة جرعة مزدوجة من عصير الامااذة وتاحجذام مختل ذة
ك ذم /مذل 3رعذة يوميا مقارنة م  مجموعة السيارة وكان االرت ا  اكار وضذوحا فذي مجموعذة الجذرهان المج

غم نسيج راب فذي حذين تلذل /مايكرو مول 3.87وزن جسم من عصير الامااة حي  تلل متوساها الحساتي 
تلل المتوسذا الحسذاتي للمجمذوعتين غم نسيج راب و/مايكرومول2.66 المتوسا الحساتي لمجموعة السيارة 

غم نسيج راذب /ايكرومولم 3.30و 3.23ك م وزن جسم عصير الامااة جرعة مزدوجة يوميا  /( مل8،0(

 على التوالي واليوجد فرقا معنويا تين هاتين المجموعتين.
( فذي تركيذز المالوندايالديهايذد النسذجة اكتذاد هكذور p≤0.05( حذدو  انخ ذاي معنذوي )1ويوضح الجذدول ) 

مذ  ل ذة مقارنذة الجرهان التيي في كافة المجامي  المجرعة جرعة مزدوجة من عصير الامااة وتاحجام مخت
ك م وزن جسم من عصذير  /مل 3كان االنخ اي اكار وضوحا في المجموعة المجرعة  ومجموعة السيارة ا

غذم نسذيج راذب فذي حذين تلذل المتوسذا الحسذاتي /مايكرومول 269.61الامااة حي  تلل متوساها الحساتي 
غذذذذذم نسذذذذذيج راذذذذذب وتلذذذذذل المتوسذذذذذا الحسذذذذذاتي للمجمذذذذذوعتين /مذذذذذايكرومول353.76لمجموعذذذذذة السذذذذذيارة 

. 301.0و  310.73ك ذذم وزن جسذذم جرعذذة مزدوجذذة مذذن عصذذير الامااذذة يوميذذا  /( مذذل(2,1المجذذرعتين
( فذي اوزان هكذور P≤0.05( حذدو  انخ ذاي معنذوي )1ويوضذح الجذدول ) غرام نسيج راذب/مايكرومول 

ك ذم وزن جسذم مقارنذة  /( مل 3,2,1الجرهان المجرعة جرعة مزدوجة من عصير الامااة تاحجام مختل ة )
ك م وزن جسم حي  تلذل  /مل 3مجموعة السيارة وكان االنخ اي اكار وضوحا في المجموعة المجرعة  م 

غذذم وتلذذل  236.50غذذم فذذي حذذين تلذذل المتوسذذا الحسذذاتي لمجموعذذة السذذيارة  1999.92متوسذذاها الحسذذاتي 
اذة ك م وزن جسم جرعذة مزدوجذة مذن عصذير الاما /مل  1المتوسا الحساتي لمجموعة الجرهان المجرعة 

 .208.74ك م وزن جسم  /مل  2وللمجموعة المجرعة  212.19

ان قدرة عصير الامااة على رف  تركيز الكلوتاايون وخ ي تركيز المالوندايالديهايد رتمذا يعذود الذى احتذواء 
وحذذامي ال وليذذ  والعديذذد مذذن  B7والتذذايونين  Cو Aالامااذذة علذذى العديذذد مذذن ال يتامينذذات منهذذا فيتذذامين 

كهال  الك يكوسيدات التذي تلعذب دورا كتيذرا فذي كسذح و Lycopeneمضادات االكسدة منها ال  فونويدات و 
( (Combs,2008ة الت اعذذل الضذذار والمذذدمر للخ يذذاالجذذهور الحذذرة المتكونذذة داخذذل الجسذذم قتذذل دخولهذذا سلسذذل

الجسذذم ويقلذذل مذذن عمليذذة تيروكسذذيدة الذذدهن كذذهل  فذذان يعذذزز مذذن فعاليذذة مضذذادات االكسذذدة الموجذذودة داخذذل 
lycopene  تساهم في الوقاية من تعي االمذراي المزمنذة نرذرا لنشذااه المقذاوم ل كسذدة الذهي يتلذل ضذعف

 (.2007,واخرون,Rao) Eنشاا التيتاكاروتين وعشرة اضعاف فيتامين 
وكلذذذوتين للمجذذذامي  المعاملذذذة ( فذذذي تركيذذذز الهميمp≤0.05( حذذذدو  ارت ذذذا  معنذذذوي )2ويوضذذذح الجذذذدول )

والمجرعة تجرعة مزدوجة من عصير الامااة مقارنة م  مجموعذة السذيارة وكذان االرت ذا  اكاذر وضذوحا 
ك ذذم وزن جسذذم مذذن عصذذير الامااذذة مقارنذذة مذذ  تذذاقي المعذذام ت حيذذ  تلذذل  /مذذل5فذذي المجموعذذة المجرعذذة 

مذل 100 /غذم12.27ي لمجموعة السيارةمل في حين تلل المتوسا الحسات100غم/  06.15متوساها الحساتي

وتلل المتوسا الحساتي لتركيز  الهيموكلوتين في دم الجرهان  المجرعة جرعة مزدوجة مذن عصذير الامااذة 
مذذل علذذى التذذوالي واليوجذذد فذذرو معنذذوي تذذين هذذاتين 100غذذم / 14.37و13.64ك ذذم وزن جسذذم  /( مذذل2و1)

( في معدل حجم الخ يذا المرصوصذة   p≤0.05)( حدو  ارت ا  معنوي 2ويوضح الجدول ) المجموعتين.
ك ذم وزن جسذم مقارنذة مذ   /مذل  3لمجموعة الجرهان المجرعة جرعة مزدوجة من عصذير الامااذة تحجذم 

فذي حذين ال يوجذد    34.58ولمجموعذة السذيارة % 39.46تاقي المجامي  حي  تلل المتوسذا الحسذاتي لهذا 
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( مذذل / ك ذذم وزن جسذذم مذذن عصذذير 2و1المجذذرعتين )فذذرو معنذذوي تذذين مجموعذذة السذذيارة والمجمذذوعتين 
 على التوالي.   37.47و    36.25±1.69الامااة حي  تلل المتوسا الحساتي لهاتين المجموعتين 

يهايذد واوزان ( تااير الجرعة المزدوجة من عصير الامااة علذى تركيذز الكلوتذاايون والمالوندايالد1الجدول )

 هكور الجرهان التيي
Table (1) Effect of Double Dose Tpmato juice on Glutathione, Malondialdehyde 

and weight ulbino male Rats 

 المعام ت
Groups 

 
 المعايير

Standar 

مجموعة السيارة 
Control Group 

 عصير الامااة
مل / ك م وزن  1

 جسم
1m/ kg.B.W 

Tomato juice 

 عصير الامااة
مل / ك م وزن  2

 جسم
2m/ kg.B.W 

Tomato juice 

 عصير الامااة
مل / ك م وزن  3

 جسم
3m/ kg.B.W 

Tomato juice 

GSH 

مايكرومول /غم 
 نسيج راب

0.10±2.66 

C 
0.11±3.23 

B 
0.11±3.30 

B 
0.10±3.87 

A 

MDA 

مايكرومول /غم 
 نسيج راب

0.51±353.76 

A 
0.73±310.73 

B 

1.42±301.0 

C 
7.31±269.61 

D 

وزن الجسم تال رام 
 في تداية المعاملة

852.31±5.08 
B 

861.00±8.00 
A 

858.03±8.33 
D 

853.01±5.35 
C 

وزن الجسم تال رام 
 في نهاية المعاملة

2.10±236.50 

A 
3.15±212.19 

B 
1.10±208.74 

B 
0.86±199.92 

C 

 5االنحراف القياسي وعدد الجرهان / مجموعة =  ±القيم المعتر عنها تالمتوسا الحساتي 
 .(P≤0.05المتتوعة تاحرف مختل ة افقيا تعني وجود فرو معنوي عند مستوى احتمال )االرقام 

( فذذي تركيذذز الكوليسذذتيرول فذذي مجذذامي  الجذذرهان P≤0.05( حذذدو  انخ ذذاي معنذذوي )2ويوضذذح الجذذدول )
ك ذذم وزن جسذذم مقارنذذة مذذ  مجموعذذة  /( مذذل  3,2,1المجرعذذة تعصذذير الامااذذة تجرعذذة مزدوجذذة وتحجذذم  )
مذل/ ك ذم وزن جسذم مذن عصذير الامااذة علذى كافذة 3السيارة وقد ت وقت مجموعة المجموعة المجرعذة ب 

مذل فذي حذين تلذل المتوسذا الحسذاتي لمجموعذة  100مل ذم /  150.94المجامي  حي  تلذل متوسذاها الحسذاتي 
مذل/ ك ذم وزن  1جموعذة الجذرهان المجرعذة ب مل وتلل المتوسا الحسذاتي لم 100مل م / 183.21السيارة 

مل وتلل المتوسا الحساتي لمجموعة الجذرهان 100مل م /  173.89جسم جرعة مزدوجة من عصير الامااة
 مل.100مل م /  160.92مل/ ك م وزن جسم جرعة مزدوجة من عصير الامااة  2المجرعة ب 

دات الا ايذذة فذذي امصذذال دمذذاء هكذذور ( حذذدو  انخ ذذاي معنذذوي فذذي تركيذذز الكليسذذيري2ويوضذذح الجذذدول )
( مذل / ك ذم وزن جسذم مقارنذة مذ  5, 8, 0الجرهان التيي المجرعة جرعة مزدوجة من عصير الامااذة ) 

مذل/ ك ذذم وزن  3مجموعذة السذيارة وقذد كذان االنخ ذاي اكاذر وضذوحا فذي مجموعذة الجذرهان المجرعذة ب 
مل في حين تلل المتوسذا الحسذاتي 100ل م / م 43.62جسم من عصير الامااة حي  تلل متوساها الحساتي 

مل والمتوسا الحساتي لمجموعة الجرهان المجرعة جرعة مزدوجذة 100مل م /  203.43لمجموعة السيارة 
مذل/ ك ذم  2مذل والمجموعذة االخيذرة 100مل ذم/  154.94ك م وزن جسم يوميذا  \مل  0من عصير الامااة 

 مل. 100مل م / 151.48اتي وزن جسم من عصير الامااة تلل متوساها الحس

ان قذذدرة عصذذير الامااذذة علذذى رفذذ  تركيذذز الهميموكلذذوتين ومعذذدل حجذذم الخ يذذا المرصوصذذة رتمذذا يعذذود 
والتذايونين الذهي يح ذز نخذا  العرذم علذى تكذوين كريذات دم حمذر  Cالحتوااها على محتوى عذال مذن فيتذامين 

( الذى اهميذة 1987شذار محذي الذدين ويوسذف )( وقذد ا2012جديدة وهها يت ت م  ما توصلت اليذه )ال صذالح،

التذذايونين فذذي تكذذوين كريذذات الذذدم الحمذذر ونموهذذا ممذذا يذذنعكس علذذى تركيذذز الهميموكلذذوتين وحجذذم خ يذذا الذذدم 
وحذذامي ال وليذذ  وغيرهذذا مذذن المذذواد المضذذادة والليكذذوتين او  A,Cالمرصوصذذة وكذذهل  فذذان وجذذود فيتذذامين 

ل كسدة مال ال  فونويدات والك يكوسيدات التي توفر حماية الغشذية كريذات الذدم الحمذر وتمنذ  تحللهذا كذهل  
يزيد من امتصاص الحديد من القناة الهضمية وهها تدور  سوف يح ذز نخذا  العرذم علذى انتذاج  Cفان فيتامين 
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يعمذل علذى تنشذيا افذراز العامذل المح ذز لكريذات الذدم الحمذر  Cعن ان فيتذامين  كريات دم حمر جديدة فض 
Erythropoietin  من الكلية وهها تذدور  يح ذز نخذا  العرذم علذى تكذوين كريذات حمذر جديذدة تشذكل يذنعكس

(. والكلوكوسذيدات والتذي لهذا 2012على زيادة تركيز الهميموكلوتين وحجم خ يا الدم المرصوصة )االشذ خ

في تخ يي تركيز الكليسيريدات الا اية والكوليسذتيرول الكلذي فذي امصذال دمذاء هكذور الجذرهان التذيي  دور
(. امذذذا قذذذدرة عصذذذير الامااذذذة علذذذى تخ ذذذيي تركيذذذز 2012وهذذذها مذذذا اشذذذارت اليذذذه )االشذذذ خ و القاذذذان،

ليذة مذن مضذادات الكوليستيرول الكلي والكليسيريدات الا اية فرتمذا يعذود الذى احتذواء الامااذة علذى نسذتة عا
 Cاالكسدة منها الليكوتين والتايوتين وفيتامين 

( تااير الجرعة المزدوجة من عصير الامااة علذى تعذي الصذ ات الدمويذة والكيموحيويذة لذهكور 8الجدول )

 الجرهان التيي
Table (2) Effect of Double Dose Tpmato juice on some Hematological and 

Biochemical traits albino male Rats 

 المعام ت
Groups 

 

 المعايير
Standars 

مجموعة 
السيارة 
Control 

Group 

 عصير الامااة
مل / ك م وزن  1

 جسم
1m/ kg.B.W 

Tomato juice 

 عصير الامااة
مل / ك م وزن  2

 جسم
2m/ kg.B.W 

Tomato juice 

 عصير الامااة
مل / ك م وزن  3

 جسم
3m/ kg.B.W 

Tomato juice 

 الهميموكلوتين تركيز
 مل 100غم / 

0.11±12.27 

D 

0.24±13.64 

C 
0.16±14.37 

B 
0.11±14.73 

A 

 34.58±1.32 معدل حجم الكرية  

B 
1.69±36.25 

B 
1.42±37.47 

B 
0.23±39.46 

A 

 تركيز الكوليستيرول
 مل 100مل م / 

2.82±183.21 

A 

3.73±173.89 

B 
0.79±160.92 

C 
2.37±150.94 

D 

تركيز الكليسيريدات 
 100الا اية مل م / 

 مل

4.17±203.43 

A 
3.12±154.94 

B 
1.63±151.48 

B 
2.29±143.62 

C 

 5االنحراف القياسي وعدد الجرهان / مجموعة =  ±القيم معتر عنها تالمتوسا الحساتي 

 (.P≤ 0.05االرقام المتتوعة تاحرف مختل ة افقيا تعني وجود فرو معنوي عند مستوى احتمال )
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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 
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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 

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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