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 القياسات بعضواهليموجلوبني  ر وعصري الفجل األمحر على مستوىنجتأثري عصري الب

 يف الفئران املصابة بفقر الدم

عدادإ   

 أ.د/ تسيب حممد رشاد لطفي

    سكندريةاإلجامعة -كلية الرتبية النوعية  -أستاذ التغذية وعلوم األطعمة
 : امللخص 

حي ال  حالة  هو  الدم  حلمل كمية  فقر  السليمة  احلمراء  الدم  من كرات  يكفي  ما  على  الدم  فيها  توي 
اجلسم أنسجة  إىل  الكافية  جذور  ت  .األكسجني  الغنية  عترب  اخلضروات  من  األمحر  والفجل  البنجر 

ميكن   اليت  األخرى  الغذائية  والعناصر  األكسدة  ومضادات  الفوليك  ومحض  واحلديد  ابلفيتامينات 
هدفت الدراسة إىل تقييم أتثري عصري جذور البنجر وعصري الفجل    . الج فقر الدماستخدامها كبديل يف ع
نزميات  او البيضاء  و وخالاي الدم احلمراء  على مستوايت اهليموجلوبني    فينيل هيدرازينال األمحر مبفردمها أو مع  

الفئران  الدم يف  الفئران  من ذك  مثانية وأربعون. مت استخدام  مضادات األكسدة ومستوايت الدهون يف  ور 
إىل   الفئران  هذه  قسمت   ، اجملموعة  البيضاء  فئران  مثانية  من  تتكون  ، كل جمموعة  (  1) ستة جمموعات 

( تغذت على عصري البنجر واجملموعة  2سالبة, اجملموعة )  كمجموعة ضابطة  ةاألساسي   الوجبة على  تغذت  
(3 ( واجملموعة  األمحر  الفجل  عصري  على  تغذت  تغذت   ( 4(  الدم  بفقر  األساسية    مصابة  الوجبة  على 

موجبة   ضابطة  )و كمجموعة  )   ( 5اجملموعة  واجملموعة  البنجر  عصري  على  تغذت  الدم  بفقر  (   6مصابة 
أظهرت النتائج أن عصري البنجر أو الفجل األمحر    .  عصري الفجل األمحر  مصابة بفقر الدم تغذت على

يف    كما أظهروا اخنفاضا معنواي دة لألكسدة  وصورة الدم واإلنزميات املضا   أظهر حتسًنا يف قيم اهليموجلوبني
موعة املصابة  اجمل  نتائج يف   أفضل   توكان موعة الضابطة املوجبة.  اجملت الدهون يف الدم مقارنة مع  مستواي 

  و الفجل األمحر البنجر  ن عصري  وبذلك أكدت الدراسة أ  األمحر  على عصري الفجل  وتغذتبفقر الدم  
 كل كبري. بشفقر الدم   كان هلما دور يف حتسني

اإل األمحر,  فتتاحية:  الكلمات  الفجل  جذور  البنجر,  اهليموجلوبنيجذور  مضات  مستوى  انزميات   ,
 . األكسدة, مستوايت الدهون يف الدم, فئران مصابة بفقر الدم 
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  املقدمة: 
)  عد ي          الدم  املشكالت   ( األنيميافقر  النامية,  امل صحية  ال  أحد  البلدان  من  العديد   وتعرفنتشرة يف 

الدم.    األنيميا أبهنا الدم احلمراء أو نقص يف كمية هيموجلوبني  قد حالة نقص يف حجم او عدد كرات 
توزيع   على  الدم  قدرة  تقليل  إىل  احلمراء  الدم  وكرات  اهليموجلوبني  من  املنخفضة  الرتكيزات  تؤدي 

ي الذي  أو  املنضبط  غري  الدم  فقر  إىل  يؤدي  مما   ، اجلسم  أعضاء  مجيع  إىل  احلياة  األكسجني  هدد 
.(Gabrilove, 2000) 

 
احلديد    نقص خمزونوتعترب العوامل الغذائية من أهم األسباب اليت تؤدي اىل حدوث فقر الدم مثل        

يف هذة احلالة فقر    ويطلق عليها وفيتامني ج  والنحاس  ومحض الفوليك    12فيتامني بنقص  و أوالربوتني  أ
 (Stevens et al., 2013). الدم الغذائي 

 
منها اندر احلدوث ، ولكن يف مجيع احلاالت ،    انوع من فقر الدم ، وكثري   400يوجد أكثر من         

احلمراء    يكون الدم  الطبيعي عدد كرات  العدد  من  االنواع.  أقل  هذه  نقص    ومن  عن  الناجم  الدم  فقر 
ا  وفقر   ، الالتنسجي  الدم  وفقر   ، االحناليل  الدم  وفقر   ، اخلبيث  الدم  وفقر   ، ،  احلديد  املنجلي  لدم 

يُعتقد أن نقص احلديد هو السبب األكثر شيوًعا لفقر الدم  و والثالسيميا ، وفقر الدم األرومي احلديدي.  
 (Aly et al., 2018).على مستوى العامل 

العامل كغذاء       أحناء  مجيع  يف  احملاصيل  من  العديد  بعض    وظيفي  تستخدم  أظهرت  طبية.  وألغراض 
ر البنجر  و ت ممتازة يف عالج املشاكل الصحية املتعددة. ومن بني هذة النبااتت جذالنبااتت عن إمكانيا 

 ر الفجل األمحر.  و وجذ
وفصيلة   Amaranthaceae( ينتمي  إىل عائلة Beta vulgaris L) البنجر       

Chenopodiaceae . اجلذرية املستخدمة يف العديد من املأكوالت يف   هو أحد أنواع اخلضرواتو
اء العامل، وهو مصدر جملموعة متنوعة من الفيتامينات واملعادن واملركبات النباتية اليت متتلك  مجيع أحن

 . (Kapadia et al., 2003)خصائص طبية  
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بيتا كاروتني   حيتوي البنجر على العديد من اخلصائص الوظيفية و البيولوجية, حيث انه حيتوي على      
الفالفونويد   و األمحاض الدهنية ،  والكومارين ،  والفينوالت ،  و ايت ،القلو   و الصابونني ،  و التانينات ،  و،
كما حيتوي    )أ(و    )هـ( و    )ج( و    )ك(الفيتامينات    و و الرتايتريبني ،األمحاض األمينية ،  و األنثوسيانني ،  و،

والبواتسيوم  على   واملنغنيز  الفوليك  ومحض  واحلديد  واملغنيسيوم  والنحاس  الكالسيوم  مثل  املعادن 
(Chawla et al., 2016). 

 
فقر الدم.    الوقاية وعالج  ، مما يساعد على  على كمية كبرية من احلديد  جذور البنجر    كما حتتوي      

القولون   صحة  حتسني  يف  حاسم  دور  هلا  البنجر  جذور  يف  املوجودة  الغذائية  األلياف  أن  كما 
.(Georgiev et al., 2010)   

إىل حمتواها من النبات.    الذى،  البيتالني    ابإلضافة  األكسدة يف  نشاط مضادات  ارتفاع  كما  يساهم يف 
 (. (Neha, P et al., 2018مصدرًا جيًدا حلمض الفوليك   البنجر  يعترب 

  

األمحر          جذري  (  Raphanus sativus)الفجل  نبايت  حمصول  اىل    هو  ينتمي  عائلة  مومسي 
  بذور املنبثقة طازجة كمادة نيئة أو يف السلطة تستهلك جذور الفجل األمحر واألوراق وكذلك الالكرنب.  
. ميتلك الفجل ألوااًن خمتلفة )األبيض واألمحر والوردي واألرجواين واألصفر( ، ومع ذلك ، فإن  او مطبوخا

األمحر   اللون  يرجع  أبيض مع نكهة الذعة وملمس هش.  لونه  اجلذر  األنثوسيانني   لب  إىل وجود صبغة 
Podsedek, A. 2007)) . 

الغذائية اليت تساهم يف تعزيز صحة اإلنسان ، مثل  الفجل األمحر  حيتوي          العناصر  على الكثري من 
  ، ، واجللوكوزينوالت  وفيتامني ج   ، اجلذر على كمية كافية من    كمااألنثوسيانني  ، حيتوي    اجللوكوزينات 

، و  ، و   السلفورافني  البوليفينول  ، و   مركبات  ، و   الكربيت  والفوسفور  البواتسيو و   الكالسيوم  م 
Mahmoud, S.H et al., 2019)) . 

وقد ارتبطت جذور الفجل األمحر آباثر صحية قّيمة ، بسبب وجود مضادات الألكسدة حيث ميكن       
واألوعية   القلب  أمراض  و  الدم  فقر  مثل  خمتلفة  أبمراض  اإلصابة  خماطر  منع  أو  خفض  يف  تساعد  أن 

ا  ضغط  وارتفاع  السرطان  أنواع  وبعض  األخرى الدموية  املزمنة  واألمراض  الدماغية  والسكتة   لدم 
Kumari, R. et al., 2011) .) 
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البنجر والفجل األمح  ولذلك            التعرف على أتثري عصري جذور  الدراسة اىل  ر على  هدفت هذة 
 وذلك من خالل هذة القياسات: الفئران املصابة بفقر الدم, 

اهليموجلوبني   -1  مستوى  ا  ,تركيز  احلمراء,  عدد كرات  البيضاء,  عدد  لدم  الدم  متوسط    كرات 
 اهليموجلوبني الكروي. 

بريوكسيديز     -2 وجلواتثيون  ترانسفرييز، كااتليز،  واجللواتثيون  )جلواتثيون,  األكسدة  مضادات  انزميات 
 وسوبر اوكسديز ديسمواتز, محض الثيوابربيتوريك(. 

الثال مستوايت    -3 الدهون  )الكوليسرتول,  الدم  يف  الليبوبروتني ثية,  الدهون  الكثافة,  عايل  الليبوبروتني 
 منخفض الكثافة, الليبوبروتني منخفض الكثافة جدا(. 

 املواد والطرق 

 املواد:  

من     فينيل هيدرازين  لك مركبمجيع املواد الكيميائية املستخدمة يف التحاليل وكذ مت احلصول علي   -
 شركة اجلمهورية ، مصر. 

  (Raphanus sativus)والفجل األمحر  (Beta vulgaris) البنجر مت احلصول على  -
 األسواق احمللية يف اإلسكندرية ، مصر. من 

ساللة   - من  البيضاء  الفئران  ذكور  على  احلصول    فأر   48  عددها   Sprague  Dawleyمت 
( من  يرتاوح  جامعة    200اىل    150وزهنم  ؛  والبحوث  العليا  الدراسات  معهد  من  جم( 

 اإلسكندرية. 

الك  - على  احلصول  شركة  مت  من  والسليلوز  واملعادن  امللح  وخليط  والفيتامينات    سيجما ازين 
 ، مصر. للكيماوايت 
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 الطرق: 
 : عصري البنجر حتضري 

درجة مئوية(. متت عملية املزج يف خالط بسرعة    100دقائق يف املاء )  5مت غلي مكعبات البنجر ملدة  
  درجة مئوية   18  - إيثيلني وجتميد عند  دقائق. مت حتضري العصري مث حفظه يف أكياس البويل  7قصوى ملدة  

Amnah, M.A,  2013)).   

 : عصري الفجل األمحرحتضري 

ومت عصره ابستخدام اخلالط اليدوي مث مجع العصري وتصفيته  ابملياة النظيفة  الفجل األمحر  مت غسل         
   درجة مئوية  18 -يف أكياس البويل إيثيلني وجتميد عند بقطعة من الشاش مث ختزينه  

(Gyamfi, et al., 2011). 

 تصميم جتربة الفئران: 

م  هنا وز ترتاوح أ  Sprague  Dawleyمن ذكور الفئران البيضاء من ساللة    48مت احلصول على
عند   200:   150) الفئران  إيواء  مت  اإلسكندرية.  ؛ جامعة  والبحوث  العليا  الدراسات  معهد  من  جم(  

ملدة أسبوع على الوجبة الغذائية األساسية ، مث مت توزيع   درجة مئوية ومت اطعامهم  25درجة حرارة الغرفة  
 . فئران  مثانيةعلى ستة جمموعات يف كل جمموعة الفئران  

األوىل   هبا  فئران(    8)عددهم    :اجملموعة  االحتفاظ  ومت  األساسية  الغذائية  الوجبة  على  تغذيتهم  مت 
 (. -كمجموعة ضابطة سالبة )

الوجبة الغذائية األساسية ابالضافة اىل عصري البنجر  على    مت تغذيتهم   (فئران   8)عددهم    : اجملموعة الثانية
 مللي / كجم.   5بنسبة 

على الوجبة الغذائية األساسية ابالضافة اىل عصري الفجل    فئران( مت تغذيتهم  8)عددهم    اجملموعة الثالثة:
 مللي / كجم.   5األمحر بنسبة  
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ملجم/ كجم ملدة   40هم فينيل هيدرازين على جرعتني بنسبة مت اعطائ اجملموعة الرابعة واخلامسة والسادسة:
الدم بفقر  االصابة  على  للحث  اهليموجل  يومني  معدل  قياس  الثايلومت  اليوم  يف  نسبة  وبني   حيث كانت 

 Diallo et al., 2008) الدم  وهذا يؤكد اصابتهم بفقر  جم/ ديسيليرت    13اهليموجلوبني أقل من  

and Koffuor et al., 2011). 

 جمموعة مصابة بفقر الدم تغذت على الوجبة األساسية جمموعة الضابطة املوجبة )+(.  : الرابعة اجملموعة

اخلامسة: جملا البنجر    موعة  اىل عصري  االساسية ابالضافة  الوجبة  على  تغذت  الدم  بفقر  مصابة  جمموعة 
   .ملجم/كجم 5بنسبة 

  الفجل األمحر وجبة االساسية ابالضافة اىل   جمموعة مصابة بفقر الدم تغذت على ال  اجملموعة السادسة:
 . ملجم/كجم 5بنسبة 

 : حتليل عينات الدم 

مت صيام الفئران طوال الليل قبل الذبح و مت  أسابيع   6استمرت ملدة  و اليت  يف هناية فرتة التجربة              
الدم احلمراء كدل الدم  عينات  مجع   يل على كفاءة واستخدام جزء منها ملعرفة شكل وعدد وحجم كرات 
الدهون  أ   الدم.  ومستوى  االكسدة  مضادات  انزميات  لتقدير  السريم  فصل  مت  الدم  من  األخر  اجلزء  ما 

 والكوليسرتول يف الدم.  

 : تقدير معامالت الدم

والبيضاء:   -1 الدم احلمراء  لطريقةعدد كرات  تقديرها وفقا  مت    Brown (1976)  مت  كما 
 .   Hewitt (1984)تقدير تركيز اهليموجلوبني وفقا لطريقة 

الكروي -2 اهليموجلوبني  متوسط  قيمة  حساب  الدم    :مت  وكرات  اهليموجلوبني  قيم  طريق  عن 
 . .Schalm et al., (1975)احلمراء وفقا لطريقة 
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 تقدير إنزميات مضادات األكسدة: 

لطريقة تشمل     -      وفًقا  تقديرة  مت  وقد  بريوكسيديز  اجللواتثيون  نشاط  األكسدة  مضادات    إنزميات 
Wendel (1980)   

   Hadwan and kadhum (2018)  ومت تقدير نشاط الكاتليز وفًقا لطريقة  -

 Rigo et al. (1975)ومت تقدير نشاط  سوبر اكسيد ديسميوتيز وفقا لطريقة  -

- ( الثيوابربيتوريك  نشاط محض  تقدير  مت  لطريقة  TBARSكما  وفا   )Tappel and 
Zalkin (1959) . 

 لدم: تقدير مستوايت الدهون يف ا 

لطريقة   - وفقا  الثالثية  الدهون  نسبة  قياس  مت  الثالثية:  الدهون   Fossati andتقدير 
Prencipe (1982) 

لطريقة - وفقا  الكوليسرتول  مستوى  تقدير  مت  الكوليسرتول:  مستوى   Richmondتقدير 
(1973) . 

 . Allain (1974)تقدير الليبوبروتني عايل الكثافة وفقا لطريقة  -

 . Castelli et al., (1977)تقدير الليبوبروتني منخفض الكثافة وفقا لطريقة   -

 Lee and Nieman (1996).ة  تقدير الليبوبروتني منخفض الكثافة جدا وفقا لطريق  -
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 حصائي: إلتحليل اال

برامج            النتائج ابستخدام   :Armonk, NY).  20.0اإلصدار    IBM SPSSمت حتليل 
IBM Corp)  .مت وصف النتائج الكمية ابستخدام متوسط االحنراف املعياري . 

احتمالية   مستوى  عند  عليها  املتحصل  النتائج  معنوية  على  احلكم    F (ANOVA)اختبار  ٪.  5مت 
 (. Kirkpatrick, 2015)للمقارنة بني أكثر من جمموعتني  يستخدم 

 

 النتائج واملناقشة: 

 عصري البنجر والفجل األمحر على معامالت الدم يف الفئران املصابة بفقر الدم أتثري 

)يوضح            رقم  الدم    ( 1اجلدول  و كرات  اهليموجلوبني  و  تركيز  و احلمراء  ط  متوس   البيضاء 
  ( اهليموجلوبني الكروي  حيث أشارت النتائج أن الفئران يف اجملموعة الضابطة املوجبة )املصابة بفقر الدم

على  اليت   االمحر   الفئران   وجبة تغذت  الفجل  او  البنجر  عصري  اىل  اخنفاضا    االساسية ابالضافة  أظهرت 
و    0.46  ±    4.73،     0.46±  5.40( من اجملموعة الضابطة السالبة كما يلي )P <0.05)   معنواي 
         على التوايل(.0.1  ±   7.80 و   0.67±   6.76 و 0.01 ±  7.91 مقابل   0.67 ±   6.74

أظهرت  فيما يتعلق بـمتوسط اهليموجلوبني الكروي ، أوضحت النتائج أن الفئران اجملموعة الضابطة السالبة  
معنواي   املوجبة وهي كP <0.05)اخنفاضا  الضابطة  اجملموعة  من  يلي   (    مقابل 0.34±     21.0  ما 

على التوايل. الفئران اليت تغذت على وجبة الفئران االساسية ابالضافة اىل عصري البنجر  ±0.15    35.80
قيم   متوسط  هلا  االمحر كان  الفجل  متوسط  من    عالية او  و  البيضاء  الدم  و كرات  اهليموجلوبني  تركيز 

   املوجبة. الضابطة مقارنة ابجملموعة اهليموجلوبني الكروي 

أما ابلنسبة للمجموعات الغري مصابة بفقر الدم وتغذت على عصري البنجر وعصري الفجل األمحر أظهرت  
 أن قيم اهليموجلوبني وعدد كرات الدم احلمراء أعلى من نظرياهتا يف اجملموعة الضابطة السالبة. النتائج 

أفضل نتيجة لـكرات  ان    صابة بفقر الدم( )ابلنسبة جملوعات الفئران املمن انحية أخرى ، أوضحت النتائج  
الفئران اليت تغذت على    الدم احلمراء تليها اجملموعة اليت    عصري الفجل االمحريف جمموعة  تغذت على  ، 
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البنجر  البنجر والفجل االمحر  .  عصري  على فيتامني ج والذي ميكن استخدامه كعالج غري  حيث حيتوي 
 .(Wooton- et al., 2011) فقر الدمل دوائي 

 الذي ذكر أن فينيل هيدرازين يتسبب يف تدمري    McMillan et al. (2005)تتفق النتائج مع  

خالاي الدم احلمراء )كرات الدم احلمراء(. أثناء عملية األكسدة ،عن طريق تشكل اجلذور احلرة ، وعندما  
 وتينات خالاي الدم. تدخل جمرى الدم ، فإهنا تؤدي إىل احنالل الدم بسبب التغريات التأكسدية يف بر 

Al-aboud (2018)     جرام من    8يوًما بعد تناول    20وجد أن اهليموجلوبني والفرييتني قد ارتفعوا ملدة
 جذور البنجر ، وابلتايل ميكن القول أن جذور البنجر هلا بعض اخلصائص العالجية لنقص احلديد. 

 . م يف الفئران املصابة بفقر الدمأتثري عصري البنجر والفجل األمحر على معامالت الد (: 1جدول )

 . SDمت التعبري عن البياانت ابستخدام يعين ± 

F: F    الختبارANOVA   الوسائل املوجودة يف نفس العمود أبحرف مشرتكة ليست ذات أمهية )مبعىن أن الوسائل ذات األحرف املختلفة ،
 (P ≤ 0.05ة إحصائية عند )للمقارنة بني اجملموعات املدروسة   *: ذات دالل p: pمهمة( قيمة 

 

 البارمترات 

 المجموعات 

 

تركيز  

 الهيموجلوبين

(g/dl) 

 

 الحمراء كرات الدم 

10⁶/cmm) ) 

 

متوسط  

الهيموجلوبين 

 الكروي

(g/dl) 

 

 البيضاء كرات الدم 

103/cmm) ) 

 7.91d ± 0.01 6.76a ± 0.67 7.80a ± 0.1 21.0d ± 0.34 (-الكونترول السالب )

ذت على عصير جذور  مجموعة تغ

 البنجر 
8.73c ±0.34 4.62d ±0.04 

6.24b ±0.54 

 

18.01f ±0.20 

 

على عصير جذور  تغذت  مجموعة 

 الفجل االحمر 
9.91a  ±0.32 5.36c ±0.08 

5.58c ±0.54 

 

19.80e ±0.31 

 

مجموعة مصابة بفقر الدم  

 كونترول موجب )+( 
5.40e  ±0.46 4.73d ±0.46 

6.74b ±0.67 

 

35.80a ±0.15 

 

تغذت   مجموعة مصابة بفقر الدم 

 على عصير جذور البنجر 
8.44c  ±0.67 5.89b ±0.13 

7.99a ±0.28 

 

23.80b ±0.32 

 

تغذت   مجموعة مصابة بفقر الدم 

 الفجل االحمر على عصير جذور 
9.39b  ±0.47 5.73bc ±0.40 

8.03a ±0.24 

 

22.60c ±0.30 

 

F 110.078*  26.756* 32.769* 31.562* 

P <0.001* 0.001* <0.001* <0.001* 
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مضادات األكسدة يف الفئران املصابة بفقر   انزميات  أتثري عصري جذور البنجر والفجل االمحر على
 الدم 

  ترانسفرييز( واجللواتثيون  GSHانزميات مضادات األكسدة اجللواتثيون ) (  2اجلدول رقم )يوضح         
(GST، )كااتليز   و كذلك  (CAT، ) جلواتثيون بريوك  و( سيديزGPx و )  سوبر اوكسديز ديسمواتز

(SOD)  .االكسدة مضادات  انزميات  نتائج  الضابطة    أظهرت  اجملموعة  أعلىيف  قيم   P)   السالبة 
<0.05( املوجبة  الضابطة  اجملموعة  من  الدم(    الفئران (  بفقر  على املصابة  تغذت  اليت  اجملموعات    تليها 

النتائجعصري   فكانت  االمحر  والفجل  البنجر  )ك  جذور  يلي  ،    0.03±    0.76،  0.25±    50.50ما 
،    0.01±   0.38،   0.19±    21.50مقابل   0.11±    15.63و    ±0.04    1.50،   ±0.19    50.73
 على التوايل.(  0.08±   6.39و  ±0.24   0.40،   ±0.02  23.77

ة  أن الفئران يف اجملموعة الضابط  أوضحت النتائج( ،  TBARSمض الثيوابربيتوريك )حل  ابلنسبة       
تليها  املصابة بفقر الدم    الضابطة املوجبة   ابجملموعة   مقارنة (  P <0.05)   السالبة اظهرت اخنفاضا معنواي

على النحو  جذور البنجر او الفجل االمحر عصري  تغذت على الوجبة االساسية ابالضافة اىل اليت اجملموعات 
 على التوايل(.  0.06±  2.05و  0.09 ±   2.04مقابل  0.43±  2.57و  0.18 ±  1.89التايل )

تغذت على الوجبة االساسية ابالضافة  اليت  سواءا املصابة او غري املصابة بفقر الدم و  كانت الفئران         
( ، اجللواتثيون  GSHمن اجللواتثيون )   أعلى حتتوي على قيم  عصري جذور البنجر او الفجل االمحر    اىل

)GST)   ترانسفرييز الكاتالز   ،  )CATاجللواتثيون  ،  )   ( وسوبرGPxبريوكسيديز   ، وكسيداز  ا  ( 
 . ابجملموعة الضابطة املوجبة( مقارنة  SODديسمواتز )

اليت تغذت على الوجبة    سواءا املصابة او غري املصابة بفقر الدم و   كما أظهرت النتائج أن اجملموعات       
أقل   قيم  على  حتتوي  االمحر  الفجل  او  البنجر  جذور  عصري  اىل  ابالضافة  محض  االساسية  من 

النتائج ابلنسبة ملضادات  TBARSالثيوابربيتوريك ) أفضل  املوجبة وكانت  الضابطة  ( مقارنة ابجملموعة 
جذور   عصري  على  تغذت  اليت  تليها  االمحر  الفجل  جذور  عصري  على  تغذت  اليت  اجملموعة  االكسدة 

 البنجر. 
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الغ       اجملموعات  األكسدة يف  مضادات  انزميات  يف  هناك حتسن  على  كما كان  تغذت  اليت  مصابة  ري 
 عصري البنجر والفجل األمحر مقارنة ابجملموعة الضابطة السالبة. 

      ( الثيوابربيتوريك  التفاعلية حلمض  املواد  من  TBARSتتولد  وتعترب  الدهون  أكسدة  طريق  ( عن 
 . (Karthikeyan et al., 2007) مؤشرات اإلجهاد التأكسدي  

Váli et al. (2007)   الذي ذكر أن البنجر حيتوي على عوامل حيوية نشطة )بوليفينول وبيتني( مع
 جمموعة واسعة من التأثريات الفسيولوجية.  

 حيتوي الفجل على العديد من املواد النباتية النشطة بيولوجًيا. حيث احتوى على تركيزات عالية من  

تركيزا  أيًضا على  الفينوالت  اجللوكوزينوالت  واأليزوثيوسياانت واحتوى  من  عالية   Hanlon et)ت 
al., 2011) 

Xiaolin et al. (2001)    أكد أن صبغة الفجل األمحر كانت صبغة طبيعية صاحلة لألكل وحتتوي
 .ألكسدةمضادات اعلى نسبة عالية من 
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أتثري عصري جذور البنجر والفجل األمحر على انزميات مضادات االكسدة يف الفئران    (: 2جدول )  
 . املصابة بفقر الدم

 

 . SDالتعبري عن البياانت ابستخدام يعين ±  مت

F: F    الختبارANOVA   الوسائل املوجودة يف نفس العمود أبحرف مشرتكة ليست ذات أمهية )مبعىن أن الوسائل ذات األحرف املختلفة ،
 (P ≤ 0.05للمقارنة بني اجملموعات املدروسة   *: ذات داللة إحصائية عند ) p: pمهمة( قيمة 

( , سوبر اوكسديز ديسمواتز  GPx( ، جلواتثيون بريوكسيديز ) CAT( ، كااتليز )GST( ,اجللواتثيون ترانسفرييز ) GSH)  اجللواتثيون 
(SOD( محض الثيوابربيتوريك ,)TBARS.) 

 

 

 

 

 البارمترات 

 المجموعات 

 

GSH 

 (U/ml) 

 

GST  

(mmol /ml) 

 

TBARS 

 
CAT 

(u/min/ml) 

 

SOD  

(u/ml) 

 

 

 

 

GPX  

(u/ml) 

 .c50.50 ± 0.03  abc0.76 ± 0.18  b1.89 ±0.19  c50.73 ±0.04  b 501. ±0.11  c 6315   0.25 ± (-الكونترول السالب )

مجموعة تغذت على عصير  

 جذور البنجر 

 

± 0.67 b56.90 

  

± 0.06  a0.98 
 

 

± 0.21  c1.37 
 

±0.07  a 72.87 
 

±0.55 a 961. 
 

±0.49  b 8321. 

على عصير   تغذتمجموعة 

 الفجل االحمر جذور 

± 0.12  a69.40 ± 0.62   ab0.83 ± 0.07  c1.35 ±0.52  b 65.50 ±0.60  a 102. ±0.21  a 8722. 

م  مجموعة مصابة بفقر الد

 كونترول موجب )+( 

± 0.19  f21.50 ± 0.01  d0.38 ± 0.43  a2.57 ±0.02  f .7723 ±0.24  d  400. ±0.08  f 6.39 

مجموعة مصابة بفقر الدم  

على عصير جذور  تغذت

 البنجر 

 

± 0.34  e43.70 
 

± 0.02  cd0.51 
 

± 0.09  b2.04 
 

±0.26  d 6347. 
 

±0.07  c 011. 
 

±0.71   e11.16 

ة مصابة بفقر الدم  مجموع 

الفجل  على عصير جذور  تغذت

 االحمر 

 

± 0.39  d49.60 
 

 

± 0.08  cd0.59 
 

± 0.06  b2.05 
 

±0.79  e5842. 
 

±0.10   bc261. 
 

±0.53   d 14.98 

F 110.11*  4.436*  27.650*  108.75*  19.557*  129.84*  

P <0.001* *0.004 <0.001* <0.001* <0.001* <0.001* 
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أتثري عصري جذور البنجر والفجل األمحر على مستوى الدهون يف مصل الدم يف الفئران املصابة بفقر 
   الدم

الدهون الثالثية  ( يف مستوى p≤ 0.05أن هناك زايدة معنوية ) ( 3اجلدول )لبياانت يف  أظهرت ا         
و  الكوليسرتول  اجملموعة  و  يف  الكثافة  منخفض  الليبوبروتني  ابجملموعة  الضابطة  كذلك  مقارنة  املوجبة 

  ( يف مستوى الليبوبروتني عاىل p≤ 0.05الضابطة السالبة. من انحية أخرى ، لوحظ اخنفاض معنوي ) 
 املوجبة مقارنة ابجملموعة الضابطة السالبة . يف اجملموعة الضابطة  الكثافة 

عصري جذور  اليت تغذت على    سواءا املصابة او غري املصابة بفقر الدم و  اجملموعات ن  كما لوحظ أ         
والفجل  األمحر  اىل    األمحر   البنجر  و كذلك  ادى  الكوليسرتول  و  الثالثية  الدهون  مستوى  خفض 

الكثافةالليبو  منخفض  )   بروتني  ملحوظ  إىل    .(  p≤ 0.05بشكل  الفجل  عصري  تناول  أدى   ، أيًضا 
مستوى   الكوليسرتول  حتسني  و  الثالثية  ارتفاع  الدهون  حدث  يف  p≤ 0.05)   معنوي بشكل كبري.   )

  ن م   كان أعلى مستوى  و.األمحر   يف الفئران املعاجلة جبذر البنجر والفجل  الليبوبروتني عاىل الكثافة مستوى  
كما كان هناك حتسن يف مستوايت    .األمحر  الفجل اليت تغذت على  موعة  اجمليف    الليبوبروتني عاىل الكثافة

ابجملموعة   مقارنة  األمحر  والفجل  البنجر  عصري  على  تغذت  اليت  مصابة  الغري  اجملموعات  يف  الدهون 
 الضابطة السالبة. 

التحسن          الك كان  و  الثالثية  الدهون  مستوى  يف  و كذلك  ملحوظ  من  وليسرتول  الليبوبروتني كال 
الكثافة الكثافة   منخفض  عاىل  جذ  و  عصري  تناول  نتائج و بسبب  مع  يتفق  والفجل  األمحر  البنجر  ر 

(Sardi et al. (2009  ا أتثري غري مباشر يف  الذي ذكر أن املركبات النشطة بيولوجًيا ىف البنجر هل
 خصائص مضادة لألكسدة. خفض الدهون كما أن هلا 

الذي أكد أن الوظيفة الوقائية اإلضافية    Ozdemir et al.( 2007تتفق هذه النتائج مع )      
 حلاالت نقص احلديد مرتبطة بعملية حرق الدهون. 

Singh and Hathan, (2014)  أن اللذان    األمحر  والفجل  البنجر  تناول عصري  الذي وجد 
عالية ألياف  الكو   حيتواين على  نسبة  اخنفاض يف  الدم.  أدت إىل  إىل    ويرجعليسرتول يف  االخنفاض  هذا 

 حتسني الربوتني الدهين عايل الكثافة. و الربوتني الدهين منخفض الكثافة   نقص نسبة 
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إىل    Lugasi et al. (2003)الحظ    الفجل  بعصري  ابلدهون  الغين  الغذائي  النظام  تدعيم  ان 
 الليبوبروتني منخفض الكثافة.  اخنفاض معنوي يف مستوى الدهون الثالثية و الكوليسرتول و كذلك 

   ( الدم يف  3جدول  الدهون يف مصل  األمحر على مستوى  والفجل  البنجر  (: أتثري عصري جذور 
 . الفئران املصابة بفقر الدم

 

 . SDمت التعبري عن البياانت ابستخدام يعين ± 

F: F    الختبارANOVA   الوسائل املوجودة يف نفس العمود أبحرف مشرتكة ليست ذات أمهية )مبعىن أن الوسائل ذات األحرف املختلفة ،
 (P ≤ 0.05صائية عند )للمقارنة بني اجملموعات املدروسة   *: ذات داللة إح p: pمهمة( قيمة 

HDL-C   ,ليبوبروتني عايل الكثافةLDL-C  , ليبوبروتني منخفض الكثافة VLDL-C .ليبوبروتني منخفض الكثافة جدا 
 
 

 

 

 

 البارمترات 

 المجموعات 

 

 كوليسترول 
 )ملجم/ديسيلتر(

 

 الدهون الثالثية 

 ملجم/ديسيلتر()

 

HDL-C 

 ملجم/ديسيلتر()

 
LDL-C 

 يلتر(ملجم/ديس )

 
VLDL-C 

 ملجم/ديسيلتر()

 .d49150. ±0.49  d65125. ±0.59  c4857. ±0.10  d8867. ±0.10  d1325 0.7±9 (-الكونترول السالب )

مجموعة تتغذى على عصير  

 جذور البنجر 

±0.15  e14130. ±0.63  e7198. ±0.67  b6168. ±0.65  e7941. ±0.13  e7419. 

مجموعة تتغذى على عصير  

 الفجل االحمر جذور 

±0.41  f22127. ±0.68  f7096. ±0.39  a6175. ±0.11  f2732. ±0.14  f3419. 

مجموعة مصابة بفقر الدم  

 كونترول موجب )+( 

±0.56  a64197. ±0.78  a39157. ±0.67  f2738. ±0.26  a89127. ±0.16  a4831. 

مجموعة مصابة بفقر الدم  

تتغذى على عصير جذور  

 البنجر 

±0.20  b06175. ±0.21 b94146. ±0.06  e8744. ±0.11  b80100. ±0.04  b3929. 

مجموعة مصابة بفقر الدم  

تتغذى على عصير جذور  

 الفجل االحمر 

±0.60  c42169. ±0.09  c94135. ±0.61  d0649. ±0.02  c1793. ±0.02  c1927. 

F 178.8*  129.20*  420.54*  934.52*  128.56*  

P <0.001* <0.001* <0.001* <0.001* <0.001* 
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 اخلالصة: 

البنجر ولكن بفارق بسيط وكالمها  أعلى أتثريا من عصري  الفجل االمحر كان  النتائج أن عصري  أظهرت 
عالج فقر الدم, من خالل  زايدة تركيز اهليموجلوبني وعدد كرات الدم  ملحوظا ومتقاراب يف    أعطي حتسنا

احلمراء ومتوسط اهليموجلوبني الكروي. كما لعب عصري البنجر والفجل األمحر دورا يف انعكاس اإلجهاد  
إنزميات مضادات األكسدة كما كان هلم دورا يف   للفئران املصابة بفقر الدم من خالل زايدة  التأكسدي 

وليسرتول والدهون الثالثية والليبوبروتني منخفض الكثافة وزايدة يف الليبوبروتني مرتفع الكثافة.  خفض الك
 لذلك، يوصى إبدراجهما كجزء من النظام الغذائي اليومي لتحسني صحة االنسان. 
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Effect of juice from beet root and red radish on 
hemoglobin levels and some parameters in anemic 

rats 

Prof. Tesby Mohmed Rashad Lotfy 

Abstract 

Anemia is a widespread disease among different countries. Anemia is 

caused by reducing erythrocyte growth, which leads to the advent of a large 

amount of underdeveloped erythrocytes. Beetroots and red radish roots are 

rich in vitamins, iron, folic acid, and other nutrients that can be used as an 

alternative in treating anemia. The Study aimed to evaluate the effect of beet 

root and red radish juice alone or with phenylhydrazine (PHZ) on the levels 

of hemoglobin (Hb), Red blood cells(RBCs) and White blood cells (WBCs) 

also effect on the levels of antioxidant enzymes and lipid profile of male rats 

48 male rats were assigned to Six groups. Feeding period, group (1) –ve 

control, group (2) treated with beet root juice, group (3) treated with red 

radish juice, group (4) treat with PHZ, + ve control, group (5) treated with 

combination of PHZ and beet root juice, group (6) treated with combination 

of Phz and red radish juice. Results showed that consumption of beet root 

juice and red radish root juice group showed improvement of hemoglobin 

values and had significant decrease in serum lipid profile. Moreover, they 

showed significant increase in hemoglobin, blood picture and Antioxidant 

enzymes such as superoxide dismutase, glutathione-peroxidase, catalase and 

glutathione S-transferase, compared with control +ve group. The best 

treatment effect of anemia injured rats group appeared in beet root juice and 

red radish juice. These results may be attributed to nutritional component 

and antioxidant activity of beet root juice and red radish juice. In 

conclusion, feeding rats with beet root and red radish juice juice may 

significantly reduce anemic. 

       

Key words: Beet root, Radish root, Hemoglobin levels, Antioxidant 

enzymes, Lipid profile, Anemic rats. 

 

 


