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 منال ناصر عبد الحسن الحـيدر
 

دراسة فسيولوجية و نسيجية لتأثير مستخلص بذور نبات 
و حبوب منع الحمل   Ricinus communisالخروع 

 على إناث الفئران المختبرية 
Mus musculus 



 ةـــــالصــخـــال

 

تضمنت الدراسة الحالية تحضير مستخلص مائي لبذور نباا  الخاروو و رير ات لاع ال د اد 

من الكشافاا  الكيميائياةك اماا و ريارت ارتباار السامية للمساتخلص افياد ر  الترساة المتفسا ة 

اا   ية لتاثييرتملغم/غمك اذلك رير ت دراساة مقارناة اسالتية نساي 8.6للمستخلص  50LDالقاتلة 

(. شاملت Noredette)حباف  مناا الحما  تخلص المائي لباذور نباا  الخاروو و ال قاار سمن الم

الدراسااة اللساالتية تااثيير المسااتخلص و ال قااار سلااي   اام الم ااا ير الدمف ااة  نااا  الل اارا  م اا  

و ترايا  الييمفغلاف ين  WBCو سدد ار ا  الادم البايم  RBCحسا  سدد ار ا  الدم الحمر 

Hb تم رال ا الدم المرصفصة و حسا  حPCV ك اضالً سن دراسة   م الم ا ير الكيمفحيف ة

ك إذ لام تتاد انالاك ارتالااا  الكفلساترو و البروتين الكلي و  GOTو  GPTم   إن  ما  الكبد 

و  WBCاميا الم املااة  المسااتخلص و ال قااار مقارنااة  حيفانااا  السااي ر  اااي تاام نف ااة  ااين الم

RBC  وHb لي. اما و شملت الدراسة النسيتية مقارنة رنستة الحيفانا  الم املة و البروتين الك

م   الكبد و الكلياة و الارحم و المبايم اكاا  التاثيير متشاا ياً تقر بااً ااي نسايتي الكباد المبايم و 

و الكلياةك إذ اانات متاثير   ال قاار را ار  اي التثيير سلي رنستة الكبد ارتالفالرحم ك إال رنع ظير 

 مما اي المستخلص.  

اذلك درس تثيير المساتخلص سلاي و   يسام الحيفاناا  اكاا  لاع تاثيير رااام للاف  . و 

رير ات دراساة تاثيير اا  مان المساتخلص و ال قاار سلاي القادرا  التكاير اة  ناا  الل ارا  اكاا  

%. اما و درست قا لية الحيفانا  سلاي الحما   0نين التثيير متشا ع اقد اانت نسبة الخصف ة لإلي

  د التفقف سن حقنيا  المستخلص رو ال قار افيد ر  الحيفانا  الم املة  ال قار رسرو  است ناف 

قا ليتيا سلي الحم  مما اي الحيفانا  الم املاة  المساتخلص. ااذلك درس تاثيير المساتخلص سلاي 

ير ابير سلي إطالة ر ام الادور  و رطفارااا و راصاة طافر طبي ة دور  الشبق للل را  اكا  لع تثي

Dioestrus phase. 
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