تأثير مستخلصي الكحول االثيلي و خالت االثيل لنبات الصبار (  )Aloe Veraفي فعالية الجهاز التناسلي
االنثوي للفئران البيض.
حسن علي فرمان
هيئة التعليم التقني – المعهد التقني كوفة
الخالصة :
اجريت هذه الدراسة للتقصي عن الفعالية البايولوجية للمستخلص الكحولي وخالت االثيل لنبات الصبار ( )Aloe Vera
ودوره في فعالية الجهاز التناسلي الناث الفئران السويسرية البيضاء  mus musculusمن ساللة ( )Balb/Cوبواقع ()27
فأرا  ,وقسمت االناث الى ثالثة مجاميع واعطيت التركيزين ( )072,721ملغم  /كغم لكال المستخلصين وقورنت مع مجموعة
السيطرة ولثالث دورات شبقية ( )2,,,07يوم .
وقد اظهرت الدراسة النتائج التالية -:
 وجود زيادة معنوية (  ) P < 0.05في وزن الجسم الكلي لإلناث المعاملة بمستخلص خالت االثيل والكحول االثيلي بالمقارنةمع مجموعة السيطرة .
 وجود انخفاض معنوي (  ) P < 0.05في اوزان المبايض وزيادة معنوية ( ) P < 0.05في اوزان االرحام لالناث المعاملةبكال التركيزين ولكال المستخلصين مقارنة مع مجموعة السيطرة وكان مستخلص خالت االثيل هو االكثر فعالية مقارنة مع
المستخلص االخر .
 اظهرت الدراسة النسجية حدوث انخفاض معنوي (  ) P < 0.05في اقطار المبايض واعداد الجريبات االولية والثانويةوحويصالت كراف وللمستخلصين ولكال التركيزين بالمقارنة مع مجموعة السيطرة .
المقدمة :
يعد نبات الصبار من النباتات الطبية الواسعة االستخدام فهو ينتمي للعائلة  Liliaceaeفقد اثبت دوره في عالج العديد
من االمراض وخاصة التي تصيب الجهاز الهضمي والجهاز المناعي والجلد (. )Davis, Robert H:1997
لقد استخدم هذا النبات كمانع للحمل منذ وقت طويل يعود هذا للقرن الثامن عشر عندما ذكره  Bhavamishraفي كتابه عن اهم
النباتات المانعة للحمل وعن ضرورة عدم تناوله من قبل النساء في فترة الحيض وذلك لدوره في تثبيط االباضة ونمو الجريبات
المبيضية وتطورها الى حويصالت ناضجة اما بالنسبة للبحوث الحديثة عن هذا النبات فقد اثبت دور هذا النبات المانع للحمل
في اناث الفئران البيض (  )Okoko etal ,2008وفي دراسة اخرى اجراها (  )Raoعام (  )7112على نفس النبات وجد
ان له فعالية استروجينية وبروجستيرينية اذ يعمل على احداث اضطراب في الدورة الشبقية الناث الجرذان البيض
ولغرض اثبات الفعالية البايولوجية لنبات الصبار في خصوبة اناث الفئران البيض تم اختيار المعايير التالية -:
 -0وزن الجسم الكلي
 -7اوزان االعضاء التناسلية
 -3اختبار الخصوبة لالناث
 -2الدراسة النسجية وشملت حساب اعداد الجريبات المبيضية االولية والثانوية وحويصالت كراف كما تم قياس سمك طبقتي
الرحم (بطانة الرحم وعضلته ) .
لقد دخل استخدام النباتات الطبية كموانع للحمل مرحلة التنفيذ وذلك لقلة التأثيرات الجانبية لها مقارنة مع حبوب منع الحمل لذا
بدأت الشركات الدوائية بتصنيعها .

المواد وطرق العمل
 )0تحضير مستخلص المذيبات العضوية
تم تحضير مستخلص المذيبات العضوية (كحول اثيلي وخالت االثيل) لنبات الصبار وذلك بحسب طريقة Ladd
وجماعته ( )1978و  Naseemوجماعته ( ، )1998اخذت ( )20غرام من المادة المجففة لطلع نبات النخيل وتم استخالص
المواد منها بالتتابع بجهاز االستخالص المتتابع  Soxholateبواسطة ( )200ملليتر من كل مذيب ابتدا ًء من الكحول االثيلي ثم
خالت االثيل لمدة  24ساعة بعد ذلك تم تركيز المادة المستخلصة بالمبخر الدوار بدرجة حرارة ()45-40درجة مئوية لغرض
تجفيف المستخلص وتركيزه بعدها اذيب (اثنان) غرام من المادة المستخلصة الجافة لكل مذيب على انفراد في ( )10ملليتر
بالماء المقطر للحصول على محلول اصلي  Stock solutionتركيزه ( )0.2غرام/ملليتر  .وكررت هذه العملية مرات متعددة
للحصول على مادة فعالة وفيرة  .ثم حضرت التراكيز ( )250 , 125ملغرام /كيلوغرام باتباع قانون التخفيف.
 )7تهيئة الحيوانات المختبرية
أجريت هذه الدراسة على فئران سويسرية بيض عدد ( )72انثى و ( )18ذكراً من نوع  Mus musculusمن ساللة
 . Balb/cجلبت من المعهد التقني /كوفة ادخلت في البيت الحيواني في كلية العلوم /جامعة الكوفة  .وتمت تهيئة الظروف
المختبرية كافة من ضوء ( 13ساعة ضوء و  11ساعة ظالم) ودرجة حرارة ْ 28-23م ثم اعتمدت تغذيتها على العلف
الحيواني المخصص لها  .وقد جلب من محالت زراعية متخصصة في محافظة النجف  .تم الحصول على عينة النبات من احد
العشابين المختصين بالنباتات الطبية في محافظة النجف.
 )3المسحات المهبلية
للتعرف على انتظام الدورة الشبقية في اناث الفئران المستعملة في تجارب هذه الدراسة اخذت مسحات مهبلية يوميا من
جدار المهبل بواسطة ناقل معدني معقم ) (loopوذلك بتسخينه حتى االحمرار ثم تركه ليبرد ثم تنشر المسحة المأخوذة من
المهبل على شريحة زجاجية حاوية على قطرة من الماء المقطر ثم تترك لتجف ومن ثم تصبغ بصبغة ازرق المثل لمدة ()2-3
دقائق ثم تغسل بعد ذلك بالماء الجاري وتفحص تحت المجهر ومن ثم تم اختيار الحيوانات التي بدت منتظمة في دورتها الشبقية
(Gerald et al.,1985).
 )2اختبار الخصوبة
تمت مزاوجة اناث الفئران المعاملة بتراكيز مختلفة لمستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار ولمدة حقن من
( )07-,يوم مع ذكور سوية وبعد ثالثة ايام تم فحص السدادة المهبلية للتأكد من حدوث الحمل وقد عد اليوم الذي ظهرت فيه
النطف في المسحة المهبلية هو اليوم االول لحدوث الحمل .
 )2التضحية بالحيوانات :
تم تشريح االناث التي حقنت بتركيزات المستخلص لمدة حقن ( )2ايام في اليوم الخامس وذلك بعد تخديرها بمادة
الكلوروفورم اما بالنسبة لإلناث التي حقنت بتركيزات مختلفة من المستخلص ولمدة ( ),ايام فقد تم تشريحها في اليوم التاسع
واما التي حقنت بتركيزات مختلفة من المستخلص ولمدة حقن ( )07يوم فقد تم تشريحها في اليوم الثالث عشر .بعد ذلك تم فتح
التجويف البطني واستئصال االعضاء المختلفة للجهاز التناسلي االنثوي والتي شملت المبايض وقرني الرحم ووضعت في
محلول الفورمالين ( )%01وبعد ازالة المواد الدهنية الملتصقة به نشفت بواسطة ورق ترشيح ثم وزنت باستعمال ميزان
حساس نوع (  ) Sartoriusبعدها تمت دراسة المظاهر النسجية والفسلجية وذلك وفق التجارب المصممة لهذه الدراسة .
 )6قياس اوزان الجسم واالعضاء التناسلية

تم قياس اوزان اناث الفئران قبل وبعد انتهاء مدة التجربة ( )2,,,07يوما وقورنت مع مجموعة السيطرة باستعمال ميزان
عادي اما بالنسبة لالعضاء التناسلية (المبايض واالرحام ) فقد تم استئصالها بعد عملية القتل ووزنت باستعمال ميزان حساس
واجريت الدراسة على المبيض االيسر وقرن الرحم االيسر .
 )2حساب اعداد الجريبات المبيضية االولية والثانوية وحويصالت كراف
تم حساب اعداد الجريبات المبيضية االولية والثانوية وحويصالت كراف بشكل شرائح متسلسلة ولجميع تركيزات
المستخلص وبنوعيه وبحسب معدالتها في ثالثة اناث من الفئران محقونة بالتركيز نفسه وقورنت مع مجموعة السيطرة .

 ),قياس اقطار المبايض
تم استعمال المجهر المركب (  ) Olympusفي قياس معدالت اقطار المبايض في اناث الفئران باستعمال المقياس
الدقيق للعدسة العينية بعد معايرته بالمقياس الدقيق للمسرح ولقوة تكبير )21 =0.721×01× 2X ( 2 Xوقورنت مع مجموعة
السيطرة .
 )2قياس سمك طبقتي الرحم (عضل الرحم وبطانته )
تم قياس سمك طبقتي الرحم في اناث الفئران باستخدام المقياس الدقيق للعدسة العينية بعد معايرته بالمقياس الدقيق
للمسرح ولقوة تكبير )072 =0.721×01× 01X ( 01 Xوقورنت مع مجموعة السيطرة .
 )01تصميم التجربة
قسمت االناث الى ثالثة مجموعات بواقع ( )3مكررات لكل مجموعة  ,حقنت المجموعتان االولى والثانية بالتركيزات
( )072,721ملغم  /كغم لمستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي ولثالث مدد حقن ( )2,,,07يوما على التتالي في حين
كانت ا لمجموعة الرابعة مجموعة السيطرة والتي اعطيت المحلول الفسلجي ( ) %1.2وان الوقت الفاصل بين حقنة واخرى
هو ( ) 72ساعة واستعملت نفس االناث في عمل المقاطع النسيجية للمبايض واالرحام  .اما التجربة الختبار الخصوبة فقد اخذت
االناث المحقونة بنوعي المستخلص ولمدة ( )07يوم اذ عزلت االناث المحقونة وخلطت مع الذكور السوية ثم اختبرت خصوبتها
لحساب اليوم االول لحدوث الحمل ومدة الحمل ثم حساب اعداد االجنة الناتجة وكان عدد االناث ( )0,انثى .
التحليل االحصائي statistical analysis
تم تحليل النتائج احصائيا باستعمال البرنامج االحصائي ) (spssاالصدار ( )7113والمتضمن حساب المتوسط الحسابي
والخطأ القياسي واجراء المقارنات بين المتوسطات عند مستوى احتمال ))George;2003) (p<0.05
النتائج :
 )0تأثير تركيزات مختلفة لمستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار في وزن الجسم الكلي نإناث الفئران البيض
( وزن الجسم بالغرام ) يظهر من الجدول ( )0وجود زيادة معنوية (  ) P < 0.05في وزن الجسم الكلي بعد المعاملة
بمستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار ولكال التركيزين مقارنة مع مجموعة السيطرة وابدى التركيز ()721
ملغم  /كغم اعلى زيادة معنوية في وزن الجسم اذ بلغت (  )72.223كما اظهرت النتائج ان لمستخلص خالت االثيل االثر
االكبر على وزن الجسم الكلي مقارنة مع مستخلص الكحول االثيلي ومجموعة السيطرة .
جدول ( )0تأثير تركيزات مختلفة لمستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار في وزن الجسم الكلي نإناث الفئران
البيض ( وزن الجسم بالغرام )
التركيز ملغم  /كغم

مستخلص خالت االثيل
(وزن الجسم الكلي بعد المعاملة )
المعدل  ±الخطأ المعياري

مستخلص الكحول االثيلي
(وزن الجسم الكلي بعد المعاملة )
المعدل  ±الخطأ المعياري

072
721
السيطرة

0.270±72.373
0.622±72.273
0.,22±72.226

7.213±72.017
0.223±72.223
0.730±73.272

قيمة (7.237 = )L.S.D
 )7تأثير االختالف في مدة الحقن لمستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار في وزن الجسم الكلي نإناث الفئران
البيض ( وزن الجسم بالغرام ) من الجدول ( )7يتضح وجود زيادة معنوية (  ) P < 0.05في وزن الجسم الكلي بعد المعاملة
بمستخلصي خالت االثيل لنبات الصبار ولمدتي حقن ( ),,07يوما اذ بلغت (72.222و  )72.262على التوالي كما بينت
النتائج عدم وجود فروق معنوية في وزن الجسم الكلي بعد المعاملة بمستخلص الكحول االثيلي لنبات الصبار ولجميع المدد.

جدول ( )7تأثير االختالف في مدة الحقن لمستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار في وزن الجسم الكلي نإناث
الفئران البيض ( وزن الجسم بالغرام )
مدة الحقن
 2ايام
 ,ايام
 07يوم

مستخلص خالت االثيل
(وزن الجسم الكلي بعد المعاملة )
المعدل  ±الخطأ المعياري
0.,13±7,.017
0.607±72.222
0.223±72.262

مستخلص الكحول االثيلي
(وزن الجسم الكلي بعد المعاملة )
المعدل  ±الخطأ المعياري
7.770±73.373
0.322±73.273
0.2,3±73.226

قيمة (7.237 = )L.S.D
 )3تأثير تركيزات مختلفة لمستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار في اوزان المبايض واالرحام نإناث الفئران
البيض (وزن العضو ملغم 011/غم من وزن الجسم ).
يشير الجدول ( )3الى وجود انخفاض معنوي (  ) P < 0.05في اوزان المبايض بعد المعاملة بمستخلصي خالت االثيل
وا لكحول االثيلي لنبات الصبار ولكال التركيزين مقارنة مع مجموعة السيطرة وقد ابدى التركيز ( )721ملغم /كغم انخفاضا
معنويا اعلى في اوزان المبايض ولنوعي المستخلص  .واظهرت النتائج وجود زيادة معنوية في اوزان االرحام بعد المعاملة
بمستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار ولكال التركيزين مقارنة مع مجموعة السيطرة وقد ابدى التركيز
( ) 721ملغم /كغم زيادة معنوية اعلى في اوزان االرحام واظهر مستخلص خالت االثيل فاعلية اعلى في زيادة اوزان االرحام
مقارنة مع مستخلص الكحول االثيلي .
جدول ( )3تأثير تركيزات مختلفة لمستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار في اوزان المبايض واالرحام
نإناث الفئران البيض (وزن العضو ملغم 011/غم من وزن الجسم ).
مستخلص خالت
التركيز ملغم
االثيل
/كغم
وزن المبيض
المعدل  ±الخطأ
المعياري
7.223±72.362
072
7.703±03.607
721
7.226±22.370
السيطرة
قيمة ( )L.S.Dفي وزن المبيض = 6.227
قيمة ( )L.S.Dفي وزن الرحم =032.273

مستخلص خالت االثيل
وزن الرحم
المعدل  ±الخطأ
المعياري
67.320±661.327
60.223±22,.,22
20.703±721.,22

مستخلص الكحول
االثيلي
وزن المبيض
المعدل  ±الخطأ
المعياري
7.673±30.237
7.622±06.637
7.703±2,.230

مستخلص الكحول
االثيلي
وزن الرحم
المعدل  ±الخطأ
المعياري
61.237±221.220
22.270±661.237
22.,20±761.730

 )2تأثير االختالف في مدة الحقن لمستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار في اوزان المبايض واالرحام نإناث
الفئران البيض (وزن العضو ملغم 011/غم من وزن الجسم ).
يبين الجدول ( )2وجود انخفاض معنوي (  ) P < 0.05في اوزان المبايض بعد المعاملة بمستخلصي خالت االثيل والكحول
االثيلي لنبات الصبار ولكال المدتين ( ),,07يوم مقارنة مع مجموعة السيطرة وقد ابدت المدة ( )07يوم انخفاضا معنويا اعلى
في اوزان المبايض ولنوعي المستخلص  .واظهرت النتائج وجود زيادة معنوية في اوزان االرحام بعد المعاملة بمستخلصي
خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار ولكال المدتين ( ),,07يوم مقارنة مع مجموعة السيطرة وقد ابدت المدة ( )07يوم
زيادة معنوية اعلى في اوزان االرحام واظهر مستخلص خالت االثيل فاعلية اعلى في زيادة اوزان االرحام مقارنة مع
مستخلص الكحول االثيلي .

جدول( )2تأثير االختالف في مدة الحقن لمستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار في اوزان المبايض واالرحام
نإناث الفئران البيض (وزن العضو ملغم 011/غم من وزن الجسم ).
مستخلص خالت
مدة الحقن
االثيل
وزن المبيض
المعدل  ±الخطأ
المعياري
7.323±72.262
 2ايام
7.303±73.207
,ايام
7.226±07.330
 07يوم
قيمة ( )L.S.Dفي وزن المبيض = 2.227

مستخلص خالت االثيل
وزن الرحم
المعدل  ±الخطأ
المعياري
60.320±261.027
61.223±2,,.,22
67.703±622.322

مستخلص الكحول
االثيلي
وزن المبيض
المعدل  ±الخطأ
المعياري
7.273±37.237
7.222±76.637
7.203±0,.330

مستخلص الكحول
االثيلي
وزن الرحم
المعدل  ±الخطأ
المعياري
61.237±221.220
22.770±221.237
26.,20±221.730

قيمة ( )L.S.Dفي وزن الرحم =02,.273
 )2الدراسة النسجية :
تأثير تركيزات مختلفة لمستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار في اقطار المبايض واعداد الجريبات
االولية والثانوية وحويصالت كراف نإناث الفئران البيض (قطر المبيض بالمايكرومتر ) من نتائج الجدول ( )2يتبين ان هناك
انخفاض معنوي (  ) P < 0.05في اقطار المبايض واعداد الجريبات االولية والثانوية وحويصالت كراف لإلناث المعاملة
بكال التركيزين ( )072,721ملغم /كغم ولمستخلص خالت االثيل والكحول االثيلي مقارنة مع مجموعة السيطرة واظهر
المستخلص لخالت االثيل فاعلية اعلى من مستخلص الكحول االثيلي .
جدول ( )2تأثير تركيزات مختلفة لمستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار في اقطار المبايض واعداد
الجريبات االولية والثانوية وحويصالت كراف نإناث الفئران البيض (قطر المبيض بالمايكرومتر )
التركيز
ملغم
/كغم
072

اقطار المبايض
077.337
3.237±

مستخلص خالت االثيل
الجريبات الثانوية
الجريبات
االولية
المعدل  ±الخطأ المعياري
3.222
2.337
0.173±
1.200±

حويصلة
كراف
0.707
±
0.111

مستخلص الكحول االثيلي
الجريبات
الجريبات
اقطار المبايض
الثانوية
االولية
المعدل  ±الخطأ المعياري
2.230
2.237
072.226
±
0.223 ± 0.126 ±
7.223

حويصلة
كراف
7.200
1.077 ±

721

011.223
2.370±

7.227
1.072±

0.227
0.707 ±

السيطرة

222.370
7.273±

00.007
1.236±

2.173
1.226 ±

012.226 1.111
3.223 ±
2.173
±
1.777

221.323
1.,27 ±

3.607
1.620 ±
03.007
1.227 ±

7.730
±
0.237
,.100
±
1.200

0.370
1.703 ±
2.070
1.220 ±

قيمة ( )L.S.Dفي اقطار المبايض=7.600
قيمة ( )L.S.Dفي الجريبات المبيضية االولية =1.223
قيمة ( )L.S.Dفي الجريبات المبيضية الثانوية =1.,,2
قيمة ( )L.S.Dفي حويصالت كراف =1.022
 )6تأثير االختالف في مدة الحقن لمستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار اقطار المبايض واعداد الجريبات
االولية والثانوية وحويصالت كراف نإناث الفئران البيض (قطر المبيض بالمايكرومتر ) تظهر نتائج جدول ( )6وجود
انخفاض معنوي (  ) P < 0.05في اقطار المبايض واعداد الجريبات االولية والثانوية وحويصالت كراف لأليام جميعها
واظهر مستخلص خالت االثيل فاعلية اعلى من مستخلص خالت االثيل وهذا ما بينته الفروق المعنوية احصائيا .
جدول ( )6تأثير االختالف في مدة الحقن لمستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار اقطار المبايض واعداد
الجريبات االولية والثانوية وحويصالت كراف نإناث الفئران البيض (قطر المبيض بالمايكرومتر )

ايام 4

011.337
2.237±

مستخلص خالت االثيل
الجريبات الثانوية
الجريبات
االولية
المعدل  ±الخطأ المعياري
7.,07
3.622
1.370±
1.2,2±

مدة
الحقن

ايام8

,2.223
3.262±

7.000
1.370±

0.,62
1.707 ±

27.370
3.620±

1.267
1.327±

1.200
1.337 ±

12يوم

اقطار المبايض

حويصلة
كراف
1.270
±
1.210

مستخلص الكحول االثيلي
الجريبات
الجريبات
اقطار المبايض
الثانوية
االولية
المعدل  ±الخطأ المعياري
3.330
2.637
010.226
±
1.223 ± 2.176 ±
1.220

20.370 1.011
3.263 ±
1.111

21.323
7.220 ±

0.,07
1.620 ±
1.207
1.027 ±

0.,30
±
1.237
1.200
±
1.200

حويصلة
كراف
1.,00
1.077 ±
1.070
1.003 ±
1.000
1.011 ±

قيمة ( )L.S.Dفي اقطار المبايض=00.200
قيمة ( )L.S.Dفي الجريبات المبيضية االولية =0.023
قيمة ( )L.S.Dفي الجريبات المبيضية الثانوية =0.332
قيمة ( )L.S.Dفي حويصالت كراف =1.770
 )2تأثير تركيزات مختلفة لمستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار في سمك طبقتي الرحم (بالمايكرومتر )
يبين الجدول ( )2وجود زيادة معنوية (  ) P < 0.05في سمك طبقة بطانة الرحم ولكال التركيزين لمستخلص خالت االثيل فقط
بالمقارنة مع مجموعة السيطرة اما بالنسبة لطبقة عضل الرحم لم تظهر أي تغيير معنوي لكال المستخلصين مقارنة مع مجموعة
السيطرة .

جدول ( )2تأثير تركيزات مختلفة لمستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار في سمك طبقتي الرحم
(بالمايكرومتر )
مستخلص خالت االثيل

مستخلص خالت
التركيز ملغم
االثيل
/كغم
بطانة الرحم
عضل الرحم
المعدل  ±الخطأ
المعدل  ±الخطأ
المعياري
المعياري
02.320±261.327
00.223±712.362
072
06.223±22,.,22
07.700±0,3.607
721
02.703±761.,22
03.226±022.370
السيطرة
قيمة ()L.S.Dسمك طبقة عضل الرحم =27.770

مستخلص الكحول
االثيلي
عضل الرحم
المعدل  ±الخطأ
المعياري
02.673±711.237
06.622±02,.637
0,.703±712.230

مستخلص الكحول
االثيلي
بطانة الرحم
المعدل  ±الخطأ
المعياري
03.237±321.220
02.270±361.237
0,.,20±721.730

قيمة ( )L.S.Dسمك طبقة بطانة الرحم = 32.607
المناقشة :
 ) 0تأثير مستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار في وزن الجسم الكلي واالعضاء التناسلية نإناث الفئران
البيض .ربما تعود الزيادة المعنوية في وزن الجسم الكلي الى امتالك النبات الى بعض المواد القلوانية والفينولية الن طريقة
االستخالص بالكحول االثيلي وخالت االثيل تعمل على استخالصها والتي قد تحفز عملية بناء البروتينات وتصنيع الدهون
والكوليسترول وهذا متفق مع ما وجدته الشيباني ( )7112عندما درست التأثير المانع للحمل لمستخلص الفلفل االسود .
اما بالنسبة النخفاض اوزان المبايض معنويا قد يعود الى حدوث انخفاض في مستوى الهرمون الحويصلي ) (FSHوالذي يعمل
على تطور الجريبات المبيضية وهذا ما تم مالحظته عند قياس اوزان المبايض واعداد الجريبات المبيضية اذ وجد انخفاض
معنويا في اعدادها في الدراسة ( )Lal et al.,1986اما بالنسبة لمستخلص خالت االثيل فقد ابدى فعالية اعلى في خفض اوزان
المبايض وهذا يعزى الى ا ن مستخلص خالت االثيل يعمل على استخالص المركبات ذات القطبية المتوسطة مثل الفينوالت
( ) Yaginawa et al.,1992اما الزيادة المعنوية في اوزان االرحام فهذا قد يعود الى امتالك النبات لفعالية استروجينية من
خالل وجود بعض المركبات النباتية الشبيهة باالستروجينات  phytoestrogensقد تؤدي الى زيادة سمك طبقة بطانة الرحم
()Bhargava et al.,1984
 -7تاثير تركيزات مختلفة لمستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار في اقطار المبايض واعداد الجريبات االولية
والثانوية وحويصالت كراف الناث الفئران
ان االنخفاض المعنوي في ا عداد الجريبات المبيضية وحويصالت كراف قد تفسر على اساس امتالك مستخلص نبات
الصبار الى فعالية مضادة لتطور المبايض من خالل التاثير على الغدة النخامية والتقليل من افراز هرموناتها وقد تكون للفعالية
االستروجينية والبروجستينية للنبات الدور الكبير في تثبيط هرمونات محور النخامية – تحت المهاد) (Lal,1986وقد لوحظ من
خالل البحث الحالي حدوث استمرار في طور ما بعد الشبق وهذا قد يعود نتيجة للزيادة في تركيز االستروجين والبروجستيرون
بتاثير المستخلص النباتي (. )Richards,1980اما بالنسبة لالنخفاض المعنوي في اعداد الجريبات المبيضية االولية والثانوية
وحويصالت كراف في داخل المبيض بتاثير المستخلص وان قطر المبيض يعتمد على محتواه من الجريبات وحويصالت
كراف واالجسام الصفر .
 -3تاثير تركيزات مختلفة لمستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لنبات الصبار في سمك بطانة الرحم .
ان زيادة سمك طبق ة بطانة الرحم تعزى بشكل رئيسي الى الفعالية االستروجينية والبروجيستينية للنبات وهذه المركبات
موجودة في اكثر النباتات المستخدمة كموانع للحمل وهذ ما لوحظ في العديد من الدراسات في مجال المستخلصات النباتية
(.)Lal,1986
المصادر -:

) تاثير مستخلصي خالت االثيل والكحول االثيلي لثمار نبات الفلفل االسود في خصوبة7112(  عذراء باقر حسن, الشيباني
اناث الفئران البيض
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Anti pregnant effect of ethyl alcohol and ethyl acetate extract of aloe Vera in female
albino mice
Hassan A. Farman
Kufa technical institute
Foundation of technical institutes
Abstract:
This study was included using (72) of Swiss female albino mice . the aim of this study to search
the biological activity of alcoholic and acetate ethyl extract of aloe Vera as contraceptive
roles.These female were divided into three groups and treated with concentrations (125,250
mg/kg) for three periods 4,8,12 days.The results of this study was revealed that
A significant increase in the total body weight in term of female mice that treated with ethyl
acetate only comparing with control group while there is no significant change occurs in the total
body weight in term of female mice that treated by ethyl alcohol .
A significant decrease in the weight of ovaries and in the weight of uterus of female mice that
treated by both two concentrations of ethyl acetate and ethyl alcohol extract comparing with

control group and the ethyl acetate produces higher activity in decrease weight of ovaries and
increase weight of uteruses as comparing with ethyl alcohol extract.
The histological study was showed a significant decrease in diameters of ovaries and numbers
of primary and secondary ovarian follicles an numbers and diameters of Graffian follicles of
female mice that treated with two concentrations of ethyl acetate and ethyl alcohol extract
comparing with control group.

