
 



كلیة العلوم

Mohammed E. Zowailصابر عبد الرحمن صقراسم الباحث:

عنوان البحث:

طریقة البحث:
تقییم الدور التحسیني من عصیر الجریب فروت على األضرار الناجمة فى الخصیة عن دواء المضاد الرتفاع الضغط

األمیودارون في الجرذان. الطرق:  تم تقسیم الحیوانات إلى 4 مجموعات. المجموعة 1 المجموعة الضابطة. المجموعة
2  اعطیت عصیر جریب فروت بجرعة 27 مل وزن الجسم / كغ المجموعة 3 األمیودارون (18 وزن الجسم ملغ / كغ)

یومیا لمدة 5 أسابیع. المجموعة 4 اعطیت االمیودارون و عصیر الجریب فروت.   تمت ذبح الحیوانات بعد خمسة
أسابیع من العالج. وقد تم جمع نخاع العظم من عظام الفخذ لتحلیل االنحرافات الكروموسومیة ومؤشرات اإلنقسامیة.
تمت إزالة الخصیتین وصبغت H & E للفحص النسیجي. تم جمع الحیوانات المنویة من epidedymis للكشف عن

تشوھات الرأس الحیوانات المنویة. واستخدمت مقایسة المذنب للكشف عن الحمض النووي من التلف. النتائج:  تسبب
األمیودارون فى زیادة كبیرة في نسبة التشوھات الكروموسومیة، فقد انخفض الرقم القیاسي اإلنقسامیة وزیادة الحمض

النووي من التلف وأظھرت الخصیة كتیر من االعراض المرضیة  مثل تثبیط تكوین الحیوانات المنویة والتغیرات
المورفولوجیة وظھرت زیادة عدد الحیوانات المنویة تشوھات الرأس. عند عالج الحیوانات مع األمیودارون وعصیر
جریب فروت تسبب في الحد من التشوھات الكروموسومیة في، مؤشر  الحمض النووي من التلف والتغیرات الخصیة

بسبب األمیودارون. االستنتاجات:  إن نتائج ھذه الدراسة تشیر إلى أن عصیر الجریب فروت تؤدي إلى تحسین
cytotoxicty والتغیرات الناجمة عن الخصیة في الحیوانات وھذا قد یكون راجعا إلى تأثیرات مضادة لألكسدة موجودة

ى مكونات عصیر الجریب فروت

2012/12/17تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:

طریقة البحث:
لتقییم تأثیر المستخلص المائي لبذور الحلبة ضد تسمم الكبد في الفئران البیضاء من العقار المضادة للسرطان

االدریامیسین (ADR)  طرق:  أعطیت جرعة واحدة من ADR    ) وقتل الحیوانات بعد 2 و 4 أسابیع. وأظھر الكبد من
ADR معاملة الحیوانات كثیر من األعراض التشریحیة المرضیة والبیوكیمیائیة. النتائج:  وتشمل تغیرات نسیجیة نسیج

كبدي،مثل الفجوات السیتوبالزمیة فى خالیا الكبد، احتقان األوعیة الدمویة، و ظھور الخالیا اللیمفاویة و الدھنیة.
وعالوة على ذلك، تمت زیادة التعبیر عن مستضد الخالیا المتكاثرة النوویة في ADR المعالجة الفئران. وإنزیمات

الكبد، إنزیم (ALT)  و (AST)  في مصل الفئران المعالجة. وعالوة على ذلك ادت المعاملة       ADR زیادة كبیرة
في تركیز malondialdehyde (MDA)  وانخفاض أنشطة دیسموتاز الفائق والكاتالز (CAT).  في أنسجة الكبد.

أدى عالج الحیوانات مع ADR والمستخلص المائي من الحلبة (0.4 جم / كجم من وزن الجسم)  أدى إلى تحسن البذور
في التعدیالت النسیجیة والكیمیائیة الحیویة الناجمة عن ADR. أظھرت النتائج البیوكیمیائیة AST و ALT یبدو

العادیة جنبا إلى جنب مع انخفاض في مستوى MDA وزیادة في أنشطة SOD و CAT. الخالصة:  یستنتج من ھذه
الدراسة أن المستخلص المائي بذور الحلبة لھا تأثیر مفید على الكبد الناجم عن ADR بسبب تأثیر مضادات األكسدة

في الجرذان البیضاء.
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