
 



كلیة االقتصاد المنزلى

عبیر احمد خضرعبیر أحمد خضراسم الباحث:

عنوان البحث:
دور مضادات األكسدة الطبیعیة والمقرمشات علي صحة الفئران المفطومة حدیثا

طریقة البحث:
تم تقییم تأثیر الوجبات الخفیفة المصنعة والوجبات الخفیفة التجاریة والوجبات الخفیفة التجاریة + عصیر البرتقال على
دھون الدم، بعض قیاسات الدم ،وظائف الكبد والكلى، الجلوكوز والمالونالدھید في الفئران المفطومة حدیثا. كما تم تقییم

الوزن المكتسب والفحص الھستوباثولوجى ألنسجة الكبد والكلى. أظھرت النتائج أنھ ال یوجد فرق معنوي في
الھیموجلوبین ، الھیماتوكریت ، خالیا الدم الحمراء والجلوكوز والكریاتینین بین المجموعة الضابطة وغیرھا من

مجموعات الوجبات خفیفة. تغذیة الفئران على  وجبات خفیفة تجاریة أدت إلى زیادة معنویة في الكولیسترول ، الدھون
الثالثیة واللیبوبروتین منخفض الكثافة و منخفض الكثافة جدا ،انزیمات الكبد  (AST, ALT ) ، والیوریا

والمالونالدھید بالمقارنة مع الفئران التي تغذت الوجبة الضابطة
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عنوان البحث:
تأثیر أوراق الفراولة علي تحسین مستویات سكر ودھون الدم لدي فئران المصابة بارتفاع سكر الدم

طریقة البحث:
استھدفت ھذه الدراسة التعرف علي تأثیر التغذیة باستخدام أوراق الفراولة علي خفض وتحسین مستوى سكر ودھون
الدم (كولیسترول، الجلیسریدات الثالثیة، اللیبوبروتینات مرتفعة الكثافة ومنخفضة الكثافة جدا ومعامل حدوث الجلطة)
في الفئران المصابة بسكر الدم. وقد استخدم 30 فأر من الذكور تراوحت أوزانھم بین 126±5 جم لكل فأر وتم تغذیتھم
علي مستویات مختلفة من مسحوق الفراوفة الجافة (5، 10، 15%) . ولقد أظھرت النتائج تحسنا ملحوظًا في سكر و
دھون الدم في كل المجموعات مقارنة بالمجموعات الموجبة،علي الجانب اآلخر فقد لوحظ أن المجموعة التي استبدل

بنسبة 15%  من أوراق الفراولة أدت إلي تحسین مستویات سكر ودھون الدم مقارنة بالمجموعات األخرى.
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عنوان البحث:
النشاط الواقي للكبد  والتأثیرات  المضادة لألكسدة لثمار النبق علي فئران التجارب المصابة بتسمم الكبد الناتج

 عن رابع كلورید الكربون
طریقة البحث:

      الدراسة الحالیة صممت لتقییم التأثیر الوقائي لثمار النبق كمضاد لألكسدة ضد التسمم الكبدي الذي یحدثھ رابع
كلورید الكربون في فئران التجارب. ھذا وقد أدى حقن الفئران تحت الجلد برابع كلورید الكربون إلى حدوث زیادة

ملحوظة في مستویات إنزیمات الكبد فى السیرم AST,ALT,ALP)) . تغذیة الفئران یومیا على وجبات محتویة على
مسحوق نبات النبق بنسبة 2.5، 5،10و15%  من الوجبة األساسیة لمدة 6 أسابیع , نتج عنھ نقص فى مستویات
إنزیمات الكبد. أیضا لوحظ ان مسحوق نبات النبق قد حافظ على معدالت المالونالدھید طبیعیة باإلضافة إلى تنشیط

مضادات األكسدة المفرزة داخلیًا مثل SOD وGSH. لذلك نستخلص من ھذه الدراسة أن نبات النبق یمكن أن یحمى
الكبد من التلف التأكسدى الذي یسببھ رابع كلورید الكربون فى الفئران باإلضافة إلى دوره فى حمایة الكبد والذى یرجع

إلى تأثیره كمضاد لألكسدة ومزیل للشقوق الحرة.
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عنوان البحث:
مقارنة بین الخواص المضادة لألكسدة للمستخلصات االیثانولیة للتوت االحمر و االسود و تأثیرھما على الجھد 

التأكسدى الناتج عن فلورید الصودیوم فى الفئران البالغة
طریقة البحث:

    یرتبط تسمم الفلورید بحدوث الجھد التأكسدي وإختالل آلیة مضادة األكسدة الدفاعیة. لذا كان ھدف ھذه الدراسة
التحقق من تأثیر المستخلصات االیثانولیة للتوت األحمر واألسود في تقلیل الجھد التأكسدي لمختلف األعضاء وكذلك

تقلیل نشاط أنزىمات الكبد في الفئران المصابة بتسمم الفلورید. وقد أظھرت النتائج أن إعطاء الفئران فلورید
الصودیوم بتركیز 10.3 ملجم/كجم وزن الجسم عن طریق الفم أدى إلي زیادة الجھد التاكسدي والذي استدل علیھ من
ارتفاع مستویات حمض الثیوباربیترك وأوكسید النتیریك في كرات الدم الحمراء وأنسجة الكبد و المخ والكلي. أیضا

انخفض مستوي نشاط الجلوتاثیون بیروكسیدیز و الجلوتاثیون ریدیوسد والسوبر اوكسید دیسمیوتاز في األنسجة
الواقعة تحت الدراسة. من ناحیة أخرى أدى تدعیم الفترات المصابة بتسمم الفلورید بالمستخلصات االیثانولیة للتوت

األحمر واألسود بتركیز 1جم/كجم وزن الجسم إلي تقلیل التأثیر الضار لفلورید للصودیوم من خالل تقلیل مستویات
حمض الثیوباربیترك و أوكسید النتیریك باإلضافة إلي زیادة نشاط الجلوتاثیون بیروكسیدیز و الجلوتاثیون ریدیوسد

والسوبر اوكسید دیسمیوتاز.
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عنوان البحث:
تأثیر إضافة المستویات المختلفة من حامض التانیك على حالة الحدید في الدم في ذكور الفئران البالغة

طریقة البحث:
     تھدف ھذه الدراسة إلى دراسة تأثیر حمض التانیك على حالة الحدید في الفئران البالغة . وقد أجریت التجربة على

ثالثین فأرا من ذكور الفئران االلبینو البالغة والتي یتراوح وزنھا 160 ± 5 جرام0 وتم تقسیمھا عشوائیا إلى خمس
مجموعات تتكون كل مجموعة من 6 فئران . وتمت التجربة من خالل إستكمال النظام الغذائي بـ 125 ,250 ,500 ,

1000 مللیجرام من حمض التانیك لكل كیلو جرام من الوجبة الغذائیة . وقد تم تسجیل المأخوذ من الطعام یومیا , وجمع
البراز من كل فأر یومیا . و لقد سجلت النتائج حدوث إنخفاض في نسبة إمتصاص الحدید  ومخزون الحدید في الكبد و
زیادة في إفراز الحدید فى البراز في المجموعات التي تغذت على حمض التانیكTA .  كما لوحظ أنھ في الیوم ال 15 ,
28 من بدایة التجربة قد حدث انخفاض معنوى عند مجموعات الفئران التى تغذت على حامض التانیك (P≤0.05)  فى

كل من الھیموجلوبین ,الھیماتوكریت , خالیا الدم الحمراء باالضافة الى الحدید فى السیرم و فیریتین السیرم و مؤشرات
 حالة الحدید فى الدم بالمقارنة بمجموعة الفئران التى تغذت على الوجبة االساسیة (الضابطة)  على التوالى .
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عنوان البحث:
تاثیر مسحوق الكاوكاو ومستخلصاتھ على صورة الدھون و انزیمات االكسدة فى الفئران المصابة بالسمنة

طریقة البحث:
    الدراسة الحالیة تھدف الى دراسة تأثیرمسحوق الكاوكاو و المستخلص المائي و االیثانولى لھ على صورة دھون

الدم و اللیبوبروتینات و انزیمات االكسدة و وظائف الكبد لفئران التجارب المصابة بالسمنة . واظھرت النتائج ان
الفئران التى تم تغذیتھا على كل من مسحوق الكاوكاو وكل من المستخلص المائى و االیثانولى للكاوكاو اعطت انخفاض

فى مستویات الدھون الكلیة و الجلیسریدات الثالثیة و الكولستیرول الكلى و اللیبوبروتینات منخفضة الكثافة و
alanine amino اللیبوبروتینات منخفضة الكثافة جدا و معامل الجلطة و المالونالدھید و انزیمات الكبد

transferees (ALT), aspartate amino transferees (AST), alkaline phosphate(ALP)  باالضافة
الى الجلوكوز فى السیرم ،كما اظھرت النتائج ان الفئران التى تغذت على الكاوكاو البودر و مستخلصاتھ اظھرت ارتفاع

superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GSH) and catalase فى نشاط انزیمات
activities  عن الفئران المصابة بالسمنة ، واظھر المستخلص المائى للكاوكاو تاثیر قوى فى خفض مستویات

الدھون الكلیة و الجلیسریدات الثالثیة و الكولستیرول الكلى و اللیبوبروتین منخفض الكثافة و منخفض الكثافة جدا و
معامل الجلطة باالضافة الى الجلوكوز عن الكاوكاو البودر و المستخلص االیثانولى للكاوكاو ، و اظھرت الدراسة ایضا

ان كل من الكاوكاو البودر و المستخلص المائى منھ تاثیر كبیر فى خفض مستویات المالونالدھید بالمقارنة بالمستخاص
االیثانولى .الخالصة :  مسحوق الكاوكاو والمستخلص المائى لھ یعمل على تحسن من دفاع المضاد لالكسدة وصورة

دھون الدم للفئران المصابة بالسمنة .
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عنوان البحث:
التأثیرات المقارنة لبذور الكتان والسمسم و قرع العسل على صحة الفئران المصابة بارتفاع كولسترول الدم

طریقة البحث:
ارتفاع كولسترول الدم یعتبر عامل خطر رئیسي لتطور مرض تصلب الشرایین و مرتبط بأمراض القلب الوعائیة .لذا

كان الغرض من ھذه الدراسة ھو بحث اثر بعض البذور ، بذر الكتان و بذور السمسم و بذور قرع العسل كمصدر غنى
باألحماض الدھنیة الغیر المشبعة على تحسین صحة الفئران المصابة بارتفاع كولیسترول الدم .و قد استخدم ثالثین فار

من نوع االلبینو تم تقسیمھم إلى مجموعتین رئیسیتین األولى مجموعة طبیعیة (عددھم 6 فئران)  و الثانیة تم تغذیتھا
على وجبة تحتوى على (1,5%  الكولیسترول 0,25%  أمالح الصفراء من الوجبة األساسیة)  لمدة 15 یوم متتالیة

إلصابتھا بارتفاع كولیسترول الدم و ذلك لتقلیل ارتفاع كولسترول الدم ، بعد ذلك تم تقسیم المجموعة المصابة بارتفاع
كولسترول الدم و عددھا 24 فار إلى أربعة مجموعات فرعیة ، كل مجموعة 6 فئران ، المجموعة الفرعیة األولى ھي

المجموعة الضابطة السالبة و تم تغذیتھا على الوجبة األساسیة ، المجموعة الثانیة، الثالثة و الرابعة  الفرعیة تم
تغذیتھم على وجبة تحتوى على 5%  من بذور الكتان و السمسم و قرع العسل لمدة 6 أسابیع على الترتیب . و في

نھایة التجربة تم تجمیع الدم ثم فصل السیرم للتحلیل و تم تقدیر كل من صورة دھون الدم و اللیبوبروتینات المرتبطة
بالكولسترول ، معامل التجلط ، النسبة المئویة لـ اللیبوبروتین مرتفع الكثافة إلى الكولسترول الكلى ، و نسبة

الكولسترول الكلى إلى اللیبوبروتین مرتفع الكثافة ، و نسبة الكولسترول منخفض الكثافة إلى الكولسترول مرتفع الكثافة
بجانب وظائف الكبد و وظائف الكلى . وقد أظھرت النتائج تحسن في صحة الفئران المصابة بارتفاع كولسترول الدم

عند إضافة البذور محل الدراسة.
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