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تاريخ االستالم:

الكلمات المفتاحية :نبات الحسك ،البيوكيميائية ،الرباعين
ملخص البحث

بعك ك

تجلت أهمية البحث في التعرف على تأثير تناول نبات الحسك ) (Tribulusterrestrisفكي
المؤشك كرات البيوكيميائي ككة للرب ككاعي الش ككبا

.إم ككا مش كككلة البح ككث تبل ككورت ف ككي أيج ككا وس ككيلة

مساع ة لزيا ة القوة العضلية ل ى العبكي رفكا اقثقكال وهكي اسكتد ا النباتكات الطبيكة كبك يل فعكال

للمنشككطات الصككناعية  ،ومعرفككة مك ى تككأثير تنككاول نبككات الحسك ) (Tribulus terrestrisفككي
بع ك

المؤش كرات البيوكيميائيككة للربككاعي الشككبا  ،إمككا أه ك اف البحككث فكانككت التعككرف علككى تككأثير

تناول نبات الحس ) (Tribulus terrestrisفي بع

المؤشرات البيوكيميائية للرباعي الشبا

 ،التعكرف علكى النسكبة الممكك أسكتد امبا لنبكات الحسك ) (Tribulus terrestrisألفك ار عينككة
البح ككث وفق ككا ل ككوز الجسك ك  ،وافت ككر

الباح ككث ا هن ككا ف ككرو ذات الل ككة إحص ككائية ف ككي بعك ك

المؤشكرات البيوكيميائيكة للربكاعي الشكبا  ،واسكتد الباحككث المكنبت التجريبكي علكى عينكة تكونككت
مك ربكاعي نكا ي يكالى الرياضكي فئكة الشككبا

عك ه ( )5ربكاعي يشككلو ( )5فئكات وزنيكة وهككي

( .)69 ،55 ، 77 ،26 ،26اذ ادتي ككرت بالطريقكككة العم ي ككة وأتبكككا الباح ككث تصك ككمي المجموعكككة
الواح ك ك ة ذات االدتبك ككار القبلك ككي والبع ك ك ي ،فض ك ك ع ك ك

النتك ككائت وتحليلبك ككا ومنااشك ككتبا الدتبك ككارات

المؤشرات البيوكيميائية ل دتبارات القبلية والبع ية وايجا اللة الفرو وذلك بعرضكبا علكى شككل
ج ول ث اا الباحث بتحليل ذل الجك ول ومنااشكة النتكائت بأسكتد ا ادتبكار ولكوكسك  ،وا اهك

االستتنتاجات ع سمية النبات عنك تنكاول مك ابكل الربكاعي  ،ولكوح زيكا ة فكي الجبكاز المنكاعي
عن تناول نبات الحس ) (Tribulus terrestrisم ابل الرباعي لكذا ويوصكي الباحكث بكجج ار
ارس ككات أد ككرى عل ككى مس ككتوى االيك ك

الكيمي ككائي اد ككل الجسك ك و ارس ككتر عل ككى البرمون ككات ،ع ككزل

وتشديص المركبات األدرى في النبات.

The effect of eating ( Tribulus terrestris ) in some biochemical the
indicators of young weightlifters
Dr. Fakhri Al Din Qasem

Dr. Ibrahim Hadi Mohamed

Abdul Rahman Ahmed Musa Mohamed
Part I contains the Introduction and the importance of research, as
manifested itself in the importance of research to identify the effect of
eating a plant (Tribulus terrestris) in some biochemical indicators of
young weightlifters.
Find a problem either crystallized in finding a way to help increase
muscle strength has players weightlifting is to use medicinal plants as an
effective alternative to stimulants industrial, and determine the effect of
eating a plant (Tribulus terrestris) in some biochemical indicators of
young weightlifters.
Either the objectives of the research was to ientify the effect of eating a
plant (Tribulus terrestris) in some biochemical indicators of weightlifters
young, to ientify the ratio can be used to plant (Tribulus terrestris) to
members of the research sample according to body weight.
The researcher assumed that there were statistically significant
differences in some biochemical indicators of young weightlifters.
Part II contains three axes, as discussed included the first axis of the
plant
Tribulus terrestris and description phenotypic plant and the importance
of medical and touched a researcher at the second axis to biochemical
parameters included (platelets, white blood cells, red blood cells ,
Hemoglobin) and touched a researcher at the third axis to the sport
weightlifting included ( Weightliftin, Snatch and Clean and jerk ).

The researcher used the experimental method to sample consisted of four
Diyala sports club's youth category (5) weightlifters make up (5)
categories of grains, namely, (62.69, 77.85,. 94). Was chosen as the way
intentional and design researcher followed the same group of pretest and
posttest.
And Part IV contains the results on the display, analysis and discussion
of tests for biochemical indicators before and after tests and find
significance of differences and presenting it in the form of a table and
then the researcher analyzed the table and discuss the results using the
test and Caucasians.
The researcher concluded: Non-toxic plant when eating by lifters, and
observed an increase in the immune system when eating plant (Tribulus
terrestris) by lifters.
The researcher recommends: further studies on the level of the chemical
metabolism within the body, study on hormones, isolate and diagnose
other compounds in the plant.

-:  المقدمة-1

تشب رياضة رفا األثقال في الوات الحاضر تطو ار كبي ار في اقنجازات نتيجة لتطكور القك رات
الت ريبيككة للربككاعي التككي أ ت الككى تحطككي

الب نيككة والو يفيككة وذل ك م ك د ك ل تح ك يث األسككالي

 وم دك ل اطك ا الباحكث علكى ال ارسكات والبحكوث العلميكة،األراا القياسية الواح ة بع األدرى
الطبيكة باسكتد امبا كمصكا ر
ال وا كما تستعمل

رأى انر ا از ا االهتمكا فكي السكنوات األديكرة بالنباتكات واألعشكا

رئيسية قنتاج العقااير الطبية او كمص ر للموا الفعالة التي ت دل في تركي

الموا ال وائية وذل لدلو النباتات
الجانبيككة
التط ككور

المركبات الكيميائية وفي أنتاج بع

كما ة دا قنتاج بع

الطبيككة م ك الم كوا الكيميائيككة الصككناعية التككي تضككر بالصككحة وكككذل لتفككا ي اقع ك ار

المتس ككببة مك ك اس ككتد ا األ وي ككة الكيميائي ككة والمنش ككطات البن ككا ة للعضك ك ت وأيض ككا بس ككب

العلمي والتقني الذي أ ى إلى استعمال تلك النباتكات بشككل دلطكات او حبكو تحكوي علكى جميكا

المكوا الفعالكة فكي تلك النباتكات ومك هكذت النباتكات نبكات الحسك ( (Tribulus terrestrisويعك
الطبيككة المبمككة التككي ت ك دل فككي صككناعة بع ك

األ ويككة ،وينتمككي هككذا

هككذا النبككات م ك األعشككا

النب ك ككات إل ك ككى العائل ك ككة الحرملي ك ككة Kianbankht( "Zygophyllacea

، )69-6::3:66:

وتتجلى أهمية البحث فكي التعكرف علكى تكأثير تنكاول نبكات الحسك ) (Tribulus terrestrisفكي

بعك

المؤشكرات البيوكيميائيككة للربككاعي الشككبا  ،وأ ت ازيك االهتمككا فككي الرياضككة ومككا ت ايككر مك

اهتما م كافة ول العال أ ى إلى فا الكثير م القائمي عليبا إلى مزيك مك البحكث وال ارسكة

ل س ككتفا ة مك ك العل ككو األد ككرى  ،ومن ككذ فتك كرة ليس ككت بالقص ككيرة بك ك أت الك ك ول المتق م ككة ف ككي المج ككال
الرياضي بأستد ا المنشطات والمكم ت الغذائية لتحسكي القك رات الب نيكة والو يفيكة وأ الباحكث

ا حاول جاه ا إلكى اسكتد ا نباتكات طبيكة طبيعيكة كبك يل فعكال لبكذت المنشكطات و اللجكو إلكى
استد ا الموا المحضورة اانونيا وهي المنشطات الصناعية لما لبذت المنشكطات اثكأر سكلبية علكى

الجس ك ل ك ى العبككي رفككا اقثقككال ،وتبلككورت مشكككلة البحككث فككي أيجككا وسككيلة مسككاع ة لزيككا ة القككوة
العضك ككلية ل ك ك ى العبك ككي رفك ككا اقثقك ككال وهك ككي اسك ككتد ا النباتك ككات الطبيك ككة كب ك ك يل فعك ككال للمنشك ككطات

الصناعية ،ومعرفة م ى تأثير تناول نبكات الحسك ) (Tribulus terrestrisفكي بعك
البيوكيميائية للرباعي الشبا .

المؤشكرات

 – 2اجراءات البحث -:
 1-2منهج البحث -:
اسكتد البكاحثو المكنبت التجريبكي  Experimental Researchفكي حكل هكذت المشككلة وذلك

لم ئمكة البحككث وطبيعككة المشكككلة  ،اذ يعككرف بأنككر " محاولككة لضككبط كككل العوامككل األساسككية المككؤثرة
في المتغير او المتغيرات التابعة في التجربة ما ع ا عكام واحك ا يكتحك فيكر الباحكث ويغيكرت علكى
نحكو معكي بقصك تح يك وايكار تككأثيرت علكى المتغيككر أو المتغيكرات التابعكة " ( نككوري الشكو  ،ارفككا

الكبيسي.)6::9:56:

 2-2مجتمع وعينة البحث -:

إ ادتيككار عينككة البحككث مكرتبط ارتباطككا وثيقككا باألهك اف التككي يضككعبا الباحككث لبحثككر لككذا

فا

" األه اف التي يضعبا الباحث واقج ار ات التي يستد مبا سوف تح طبيعة العينكة التكي

سكيدتارها(ريسككا دكريبط  ، )1655:91:اكا الباحككث بأدتيككار عينككة البحكث بالطريقككة العم يككة مك
رباعي نا ي يالى الرياضي فئة الشبا

. )69 ،55 ، 77 ،26

ع ه ( )5رباعي يشكلو ( )5فئات وزنية وهكي (،26

 3-2األجهزة واألدوات المستخدمة ووسائل جمع المعلومات -:
 1-3-2األجهزة واألدوات المستخدمة -:

ال ( )Auto Hematology analyzerلفحص المؤشرات البيوكيميائية

 جباز ام ار

 مي از حسار  Sensitive Balanceصنا  Germanyع ()1

 ف ك ك ك ك ككر  Ovenص ك ك ك ك ككنا  Germanyعك ك ك ك ك ك ( )1الكت ك ك ك ك ككات الداص ك ك ك ك ككة بقي ك ك ك ك ككار الفحوص ك ك ك ك ككات
البيوكيميائية()1:

 انابي

لحف ال تحتوي على ما ة الك ك ك( )Heparenالمانعة للتدثر ع ()1:

 سرنجات لسح

ال حج ( )5سي سي ع (.)1:

 الصن و البار ( )Cool Boxلحف العينات المسحوبة .المطحنة الكبربائية.

 2-3-2وسائل جمع المعلومات -:

 المصا ر والمراجا العربية واألجنبية.

 استمارة االستبانة لتح ي متغيرات البحث البيوكيميائية
 فري العمل المساع

 الوسائل اقحصائية.

 4-2خطوات أجراء البحث -:
 1-4-2تحديد االختبارات المستخدمة في البحث -:

م د ل اطك ا الباحكث علكى المصكا ر والم ارجكا لغكر

التعكرف علكى أهك المؤشكرات

البيوكيميائيكة الم ئمككة للبحككث لككذل اككا الباحككث بأعك ا اسككتمارة اسككتبيا
ع م الدب ار والمدتصي في مجال(الط

 ،وعلو الحيكاة )

()

( )

ومك ثك عرضككبا علككى

وذلك لتح يك اهك االدتبكارات

المناسك ك ك ككبة للبحك ك ك ككث إذ ت ك ك ك ك توزيك ك ك ككا اسك ك ك ككتمارة تشك ك ك ككمل مجموعك ك ك ككة م ك ك ك ك االدتبك ك ك ككارات البيوكيميائيك ك ك ككة
وهككي(البيموكلككوبي  ، H.bالصككفيحات ال مويككة ، PLTكريككات ال ك البيضككا  ، W.B.Cكريككات

ال الحم ار  ، ) R.B.Cوبع جما االستمارات وتفريغ البيانات تك اسكتدراج النسكبة المئويكة لككل
ادتبككار حس ك

اككانو ( الجككز  الكككل  ) 1:: اذ ت ك ابككول االدتبككار الككذي حصككل علككى نسككبة

( %75فما فو ).

 5-2االختبارات البيوكيميائية -:

اسم االختبار :ادتبار المؤشرات البيوكيميائية في ال

()1( )
()2( )

الهدف من االختبار :ايار المؤشرات البيوكيميائية في ال .
األسار الن ري للجباز ) Auto Hematology analyzer( :جباز ام ار
االوتماتيكي أو الذاتي
هو جباز لحسا

ال

ال ك  WBCكريات ال البيضا والك ك  RBCكريات ال الحم ار وال ك ك PLT

الصفيحات ال موية وايار الك ك  Hbهيموكلوبي ال (نسبة ال )
حيث د ل كل ورة تحليل يت سح

النموذج ث تدفيفر ث مزجر ابل حسا

كل الباراميتر.

محتويات الجهاز من المحاليل -:
( Dilnent Reagent .Aمحلول التدفيف )
( Rinse Reagent .Bمحلول الغسل )
Lyse Reagent .C

(محلول الحل)

طريقة العمل -:
 يت وضا الك ك ( )Edta Tubeاالنبو الحاوي على ما ة مانعة للتدثر في الجباز.
 ث يت برمجة الجباز اوتوماتيكيا.

 ت بر النتيجة النبائية ما شاشة الجباز.

 6-2االختبار القبلي -:

اككا الباحككث بككأج ار االدتبككار القبلككي يككو األح ك ( )6:19/3/1لإلدتبككارات البيوكيميائيككة

حيث اا الباحث بأدذ عينة البحث إلى المركز الصحي في جامعة يالى ليت سح

عينات الك

م ابل فري العمل المساع (الفري الطبكي) المتدصكص فكي هكذا المجكال وبعك ها تك ادكذ عينكات
ال الى المدتبر وتحليلبا والحصول على النتائت.

 7-2التجربة الرئيسة -:

 1-7-2طرائق تحضير وتناول نبات الحسك ( -:) Tribulus terrestris
بنككا ا عل ككى م ككا ت ككوفر م ك معلوم ككات علمي ككة بدص ككوص نبككات الحسك ك

والت ككي تط ككر لب ككا

الباحكث فكي البكا الن كري والتكي اسكتد مبا قتمكا عملكر الميك اني بشكأ اسكتد ا نبكات الحسك (
 ) Tribulus terrestrisوبعك أ تك االستشككارة بككب ار الدبك ار

( )

فككي كليككة العلككو  -اسك علككو

الحي ك ك ككاة  -جامع ك ك ككة بغك ك ك ك ا ا ك ك ككا الباح ك ك ككث بعك ك ك ك ة دطك ك ك كوات مك ك ك ك اج ك ك ككل تبيئ ك ك ككة وتحض ك ك ككير النب ك ك ككات
وقد قام بما يلي.

( )ينظر ملحق ()3

 )1ت ك ش ك ار ثمككار النبككات م ك مص ك ر متدصككص وهككو و ازرة الصككحة اس ك ط ك

األعشككا

للتأكك مك مك ى مأمونيككة اسككتد امر كك وا وكككذل ل سككتفا ة مك دبك ار مركككز طك

وذل ك

األعشككا

في تح ي الجرعات المسكتد مة للرياضكيي وتك تصكنيف النبكات مك ابكل الدبيكر فكي تصكنيف

األعشك ك ك ككا

الطبيك ك ك ككة األسك ك ك ككتاذ ال ك ك ك ك كتور علك ك ك ككي حسك ك ك ككي الموسك ك ك ككوي تحك ك ك ككت االس ك ك ك ك العلمك ك ك ككي

). (Tribulus terrestris

 )6بع الحصول على الكمية المطلوبة اكا البكاحثو باالسكتعانة بمدتبكر متدصكص فكي تحضكير
النباتككات الطبيككة فككي كليككة العلككو – اس ك علككو الحيككاة – جامعككة بغ ك ا وتحككت أش كراف أسككاتذة
متدصص ك ك ككي فكك ك ككي عل ك ك ك ك النباتكك ك ككات الطبيكك ك ككة وذلك ك ك ك م ك ك ك ك اجك ك ك ككل تبيئ ك ك ككة وتحض ك ك ككير النبكك ك ككات

بالشكل العلمي ال اي .

 )3بعك ك إ ت ك ك تبيئكككة النب ككات وت ك ك االستشكككارة ب ككب ار الدب ك ك ار فكككي فس ككلجة النباتك ككات الطبيكككة وادكككذ
التوجيبككات والم ح ككات العلميككة بدصككوص كيفيككة تحضككير النبككات اككا الباحككث بأدككذ الثمككار

ووزنبككا بككالمي از لكككي يككت تثبيككت الككوز بعك ا يككت غسككل الثمككار) (Podsبصككورة جيك ة ق ازلككة

الغبار واألتربة التي تغطيبا وتجفيفبا ثك وضكعت بكالفر الكبربكائي( (ovenب رجكة حك اررة 35
رجككة مئويككة ولم ك ة  69سككاعة لحككي جفافبككا وثبككات الككوز .وهككذت هككي رجككة الح ك اررة المناسككبة

لجفاف النبات لكي يحاف على المكوا الفعالكة التكي يحتويبكا النبكات حسك

الدبر في اس علو الحياة.
العلمية و ا

 )9وبع ا اا الباحثو بتنقيكة وغسكل الثمكار ) (Podsمك الشكوائ

مكاذكرت المصكا ر

ووضكعبا بكالفر الكبربكائي

اا الباحثو بطح ثمار النبات بالمطحنة الكبربائية بطريقة علمية ومحسوبة ادكل المدتبكر
وتحويلبككا إلككى مسككحو نككاع لكككي يككت تعبئتبككا بالكبسككول أشككبر بال ك وا العككا ي وتحككت أش كراف

المدتبر والدبير في فسلجة النباتات الطبية أ . .أيا وجير .

 )5بنككا ا علككى معلومككات و ازرة الصككحة  -اس ك ط ك

األعشككا

وباألعتمككا علككى مصككا ر علميككة

أجنبي ككة لمرك ككز بح ككوث مد ككتص تك ك تح يك ك نس ككبة الج ككرا المس ككتد مة للنب ككات المطح ككو ولك ككل

رياضكي باالعتمكا علكى وز جسك الرياضكيي وكانكت النسكبة( mg/ kg body weight
.)3261

 )2وبع ك ا تك ك تبيئككة وأعك ك ا النبككات وتعبت ككر بالكبس ككول علككى ش كككل وا عككا ي وباعتم ككا وا ككت
التجربة على الرياضكيي وفئكاتب الوزنيكة تك تح يك الكميكة المعطكاة إلكى الرياضكيي دك ل هكذت

الفت كرة وبالجرعككات المحسككوبة وهككي يككت تعككاطي ث ك ث كبس كوالت بع ك األكككل وبانت ككا وتحككت

إشراف الباحثو .

 8-2االختبار البعدي :

اككا البككاحثو بككأج ار االدتبككار البعك ي يككو األحك (  )6:19/5/1لإلدتبككارات البيوكيميائيككة

حيكث اكا البككاحثو بأدكذ عينككة البحكث إلككى المرككز الصككحي فكي جامعككة يكالى ليككت سكح

عينككات

الك م ك ابككل فريك العم كل المسككاع (الفري ك الطبككي) المتدصككص فككي هككذا المجككال وبع ك ها ت ك ادككذ
عينات ال إلى المدتبر وتحليلبا والحصول على النتائت.

 9-2الوسائل اإلحصائية :

أسك ككتد البك ككاحثو الوسك ككائل اقحصك ككائية المناسك ككبة لمعالجك ككة البيانك ككات والنتك ككائت ع ك ك طري ك ك

اقحصا ال معلمي الستدراج النتائت ع طري القانو اآلتي:
اختبار ولكوكسن .

 -3عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :

 1-3عرررض وتحليررل ومناقشررة نتررائج االختبررار القبلرري والبعرردي الختبررار الم ش ررات
البيوكيميائية بأستخدام اختبار (ولكوكسن) .
جدول ()1
يبين الفروق بين االختبار القبلي والبعدي للمؤشرات البيوكيميائية
قيمة (و)

قيمة (و)

االختبارات
ت

الداللة المعنوية
و( )+و(ــ)

ن

المحتسبة

1

كريات الدم البيضاء

صفر

11

1

صفر

الجدولية
صفر
معنوي

2

كريات الدم الحمراء

12

3

1

3

صفر

عشوائي

3

الصفيحات الدموية

1

11

1

1

صفر

عشوائي

4

الهيموكلوبين

صفر

11

1

صفر

صفر

معنوي

يتبين من الجدول ( )1األتي :
كريات ال البيضا  :بلغت ايمة( وك )( )15فكي حكي بلغكت ايمكة(و( )+صكفر) ،وبمكا ا

ايمككة(و) المحتسككبة بلغككت(صككفر) ،وبالكشككف ع ك ايمككة(و) الج وليككة تحككت مسككتوى اللككة():2:5

وأفك ار العينكة ( = )5اذ بلغككت ايمتبكا(صكفر) وهككي مسكاوية لقيمكة(و) المحتسككبة ،وهكذا يعنكي وجككو
فرو معنوية بي االدتباري القبلي والبع ي لعينة البحث في ادتبار كريات ال البيضا .

كريككات ال ك الحم ك ار  :بلغككت ايمككة( وك ك )( )3فككي حككي بلغككت ايمككة(و ،)16()+وبمككا ا ايمككة(و)
المحتسككبة بلغككت( ، )3وبالكشككف عك ايمككة(و) الج وليككة تحككت مسككتوى اللككة( ):2:5وأفك ار العينككة

( = )5اذ بلغت ايمتبا(صفر) وهي اصغر م ايمة(و) المحتسكبة ،وهكذا يعنكي عك وجكو فكرو
معنوية بي االدتباري القبلي والبع ي لعينة البحث في ادتبار كريات ال الحم ار .

الصككفيحات ال مويككة  :بلغككت ايمككة( وك ك )( )1:فككي حككي بلغككت ايمككة(و ، )5()+وبمككا إ ايمككة(و)
المحتسككبة بلغككت( ،)5وبالكشككف عك ايمككة(و) الج وليككة تحككت مسككتوى اللككة( ):2:5وأفك ار العينككة

( = )5اذ بلغت ايمتبا(صفر) وهي اصغر م ايمة(و) المحتسبة  ،وهذا يعني ع وجو فكرو
معنوية بي االدتباري القبلي والبع ي لعينة البحث في ادتبار الصفيحات ال موية.

البيموكل ككوبي  :بلغ ككت ايمك كة( و ك ك )( )15ف ككي ح ككي بلغ ككت ايم ككة(و()+ص ككفر)  ،وبم ككا ا ايم ككة(و)
المحتسبة بلغت(صفر) ،وبالكشف ع ايمة(و) الج ولية تحت مستوى اللة( ):2:5وأف ار العينة

( = )5اذ بلغت ايمتر (صفر) وهي مساوية لقيمة(و) المحتسبة ،وهذا يعني وجو فرو معنوية
بي االدتباري القبلي والبع ي لعينة البحث في ادتبار الككبيموكلوبي .

أشككارت النتككائت فككي الجك ول أعك ت( )1عك وجككو فككرو ذات اللككة معنويككة لعينككة البحككث فككي

ادتب ككارات المؤشك كرات البيوكيميائي ككة المتمثل ككة ب ك ك ك(البيموكل ككوبي  ،كري ككات الك ك البيض ككا ) ،ويع ككزو
الباحككث هككذا الفككر المعنككوي فككي ادتبككار( البيموكلككوبي  ،كريككات ال ك البيضككا ) إلككى تككأثير تنككاول
نبكات الحسك ( (Tribulus terrestrisالجبكاز المنكاعي الكذي تسكب

فكي زيكا ة مسكتويات كريكات

ال البيضا في ال والبيموكلوبي ولكنبا ل تدكرج عك المسكتويات الطبيعيكة لبكا ومكا يك ع ذلك

مككا ذكك كرت )2003

al.,

et

 (Gathamanإ للنبككات ت ككأثي ار ايجابي ككا فككي الجب ككاز المن ككاعي

(  ،)222::202:Gauthman. K.أمككا فككي مككا يدككص ادتبككارات الك ك ك ( الصككفيحات ال موي ككة ،
كريككات ال ك الحم ك ار ) حيككث أشككارت النتككائت بالج ك ول أع ك ت إلككى عش كوائية الفككرو وهككذت النتككائت بك ك
عش كوائية الفككرو إ

terrestris

لككت علككى شككي فبككي ت ك ل علككى جان ك ايج كابي لتنككاول نبككات الحس ك (

(Tribulusوع ك وجككو أي تككأثير سككلبي لبككذا النبككات علككى الربككاعي الشككبا

االدتباري القبلي والبع ي في ادتبارات( الصفيحات ال موية  ،كريات ال الحم ار ).

 - 4الخاتمة -:

بككي

في ضو نتائت ال راسة ومنااشتبا يستنتت الباحثي اآلتي:

زيككا ة فككي الجبككاز المنككاعي المتمثككل ب ك ك ( كريككات ال ك البيضككا  ،البيموكلككوبي ) عن ك تنككاول نبككات

الحس ك ) (Tribulus terrestrisم ك ابككل الربككاعي  ،وع ك سككمية النبككات عن ك تناولككر م ك ابككل
الرباعي  ،وكذل عزل وتشديص المركبات األدرى في النبات .
يوصي الباحثي بجج ار

راسات أدرى على مستوى االي

الكيميائي ادكل الجسك و ارسكتر علكى

البرمونات ،واستد ا أج از أدرى م النبات في راسات أدرى.

المصادر والمراجع
 نوري الشو  ،رافا الكبيسكي دليل البحاث لكتابرة األبحراث فري التربيرة الرياضرية  (،بغك ا :
مطبعة جامعة بغ ا ) 6::9 ،

 ريسككا د كريبط مجي ك

منرراهج البحررث فرري التربيررة الرياضررية  ( :م يريككة ار الكت ك

للطباعككة

والنشر ،جامعةالموصل)1655،
 Kianbankht, S.and jahaniani, F.( 2003). Evaluation of antibacterial
activity of Tribulus terrestris L. growing in Iran. Iranian. J.Pharmacol.
Ther 2: 22- 24.

Gauthman. K. ; Gansean, A. P. and Prasad, R. N. (2003). Sexual
effects of puncture vine (Tribulus terrestris) extract (Protodioscin): an
evaluation using a rat model. J Altern Complement Med. –9: 257 – 65

ملحق ()1
استمارة أستبانة المؤشرات البيوكيميائية
ال يصلح

النسبة المئوية

أس المتغير

التكرار

يصلح

الصفيحات ال موية PLT

3



% 75

البيموكلوبي H.b

3



%75

كريات ال البيضا W.B.C

9



% 111

كريات ال الحم ار R.B.C

9



% 111

ملحق ()2
الخبراء في مجال الطب التي عرضت عليهم االستمارة
ت

الدب ار

1

 .علي الحسيني

6

.علي حسي ال ليمي

3

.ابتبال صبري

9

 .نيا فري سلو

االدتصاص العلمي
ادتصاص ام ار

وغ صما

باطنية

ادتصاص نسائية
ادتصاص كيميا سريرية
وهرمونات

ادتصاص عل مناعة

مكا العمل
مستشفى البتول في بعقوبة
مستشفى بعقوبة التعليمي
مستشفى بعقوبة التعليمي
جامعة بغ ا – كلية العلو –
اس علو الحياة

ملحق ()3
خبراء النباتات الطبية
1
6

ا .علي حسي
الموسوي

ا . .ماهكر زكي
فيصل

ادتصاص تصنيف نباتات طبية
ادتصاص فسلجة نباتات طبية

3

أ . .بشرى

ادتصاص فسلجة نباتات طبية

9

أ  .إيا وجير

ادتصاص فسلجة نباتات طبية

جامعة بغ ا – كلية العلو –اس
علو الحياة

جامعة بغ ا  -كلية التربية – اس
علو الحياة.
جامعة بغ ا – كلية العلو للبنات
–اس علو الحياة

جامعة بغ ا – كلية العلو –اس
علو الحياة

