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األطروحة أو الرسالة عنوان  

 () بواسطة االندومٌثاسٌن   فً اناث االرانب المستحدثه القرحه  ةالفسلجٌالمعاٌٌربروانثوسٌاندٌن من بذور العنب على  مستخلص تأثٌر دراسة  

االطروحة او الرسالة ملخص  

 الخالصــــة

 الى اضافة الكٌموحٌوٌة والمعاٌٌر الدم معاٌٌر,  المعدة قرحة: على العنب كرمة  جنس العنب بذور من استخلص الذي البروانثوسٌانٌدٌن تاثٌرات تقٌٌم هدفها وكان البصرة جامعة/  البٌطري الطب لكلٌة الحٌوانً البٌت فً الدراسة هذه انجزت 
 تتراوح االرانب اناث من ستٌن اخذت الغرض لهذا. االندومٌثاسٌن تجرٌعها بواسطة فٌها معدة قرحة استحداث تم التً االرانب إناث فً الرانتدٌن تاثٌرات مع مقارنتها ثم ومن  االرانب اعضاء بعض فً تحصل قد التً النسٌجٌة التغٌرات دراسة
 الثانوٌة المجامٌع هذه احدى  ارانب ستة منهما كل فً ثانوٌة مجموتٌن الى مجموعة كل قسمت ثم, ارنب 00 مجموعة كل فً, متساوٌة مجامٌع خمسة الى قسمت. وأشهرنصف ستة الى اشهر 6  واعمارها ملغم0111 – ملغم0011 اوزانها

ٌلً وكما االخرى الثانوٌة المجامٌع على العالج تاثٌر دراسة تم بٌنما,  والحمل التكاثر جهاز على العالجات تاثٌر دراسة لغرض تركت رئٌسٌة مجموعة كل من : 

 جرعت:  الثالثة المجموعة. ٌومٌن لمدة كغم\ملغم50بجرعة اندومٌثاسٌن اعطٌت والتً الموجبة السٌطرة مجموعة اٌضا وتسمى: الثانٌة المجموعة .3سالٌن نورمال جرعت والتً السالبة السٌطرة مجموعة اٌضا وتسمى: االولى المجموعة
 جرعت ثم ٌومٌن لمدة    كغم\ملغم50بجرعة اندومٌثاسٌن األمر بادئ فً أعطٌت: الرابعة المجموعة.  أٌام عشرة ولمدة الفم طرٌق بجرعة كغم\ملغم011البروانثوسٌانٌدٌن مستخلص أعطٌت ثم ٌومٌن لمدة بجرعة كغم\ملغم50اندومٌثاسٌن أوال

              أٌام عشرة ولمدة الفم طرٌق عن  كغم\ملغم01 رانتدٌن أعطٌت ثم ٌومٌن لمدة كغم\ملغم50 اندومٌثاسٌن أوال جرعت: الخامسة المجموعة.  أٌام عشرة لمدة  011 بجرعة بروانثوسٌانٌدٌن

 لقٌاس منهم لكل المعدة وهٌئث,  األرانب تلك ذبح تم النهاٌة وفً. الهرمونات بعض الى إضافة الكٌموحٌوٌه والمعاٌٌر الدم معاٌٌر معدالت لقٌاس, ٌوم00 والبالغة التجرٌع فترة نهاٌة فً القلبً الثقب طرٌق عن األرانب من دم نماذج اخذ تم

فً معنوي نقص حدوث المستحصلة النتائج أظهرت وقد القرح مساحة, المعدة حجم,  المعدة حامضٌة  PH  فً معنوٌة زٌادة حدوث بٌنما الموجبة السٌطرة مجموعة فً األرانب لمعدة المخاطٌة المادة فً ونقص(  الحامضٌة زٌادة) المعدة 

والكلٌة الكبد,البنكرٌاس, الدرقٌة الغدة, للمعدة والنسٌجً العٌنً الفحص الى إضافة المخاطٌة المادة انتاج, االنسٌج MDA ,  و القرحة مساحة, المعده حجم: .  

فً معنوي نقص حدوث المستحصلة النتائج أظهرت وقد  PH  و القرحة مساحة, المعده حجم: فً معنوٌة زٌادة حدوث بٌنما الموجبة السٌطرة مجموعة فً األرانب لمعدة المخاطٌة المادة فً ونقص(  الحامضٌة زٌادة) المعدة  MDA    المصل

فً معنوٌة زٌادة مع القرحة ومساحة المعدة  إفرازات حجم فً معنوي نقص حدوث أٌضا الدراسة وأظهرت. السالبة السٌطرة مجموعة مع مقارنة  تم التً المجامٌع جمٌع فً(  المعدة حامضٌة فً نقص) المعدةحموضة  
 تم التً االرانب فً% 50.17  وبنسبة بروانثوسٌانٌدٌن أعطٌت التً المجامٌع فً% 011 بنسبة القرحة مساحة فً ونقصان تثبٌط حصول الدراسة واظهرت كما.   الموجبة السٌطرة بمجموعة مقارنة والرانتٌدٌن بالبروانثوسٌانٌدٌنمعالج

فً معنوي نقصان حصول مع الموجبة السٌطرة مجموعة فً  البٌولوجٌة الدم معاٌٌر فً مرضٌة تغٌرات حصول مالحظة تم الدراسة هذه فً بالرانٌتٌدي عالجها  RBC,HB, PCV, MCHC مجموعة مع مقارنة الدم فً النٌتروفٌل ونسبة 

 الموجبة السٌطرة مجموعة فً(  الكثافة عالٌة) الجٌدة الدهون عدا الدم فً الدهون وجمٌع السكر مستوى فً معنوٌة زٌادة أظهرت ذلك على عالوة.  رانٌتدٌن أعطٌت التً والمجموعة بروانثوسٌانٌدٌن اعطٌت التً والمجامٌع السالبة السٌطرة

الدرقٌة الغدة هرمونات معدالت فً معنوي نقص حصول ان النتائج واظهرت كما بروانثوسٌانٌدٌن اعطٌت التً والمجامٌع السالبة السٌطرة مجموعة مع مقارنة  (T3, T4) اعطاء من المستحدث او الناتج المعدة لتقرح مصاحبا ٌكون 

 السٌطرة مجموعة فً والتكاثر االخصاب على االرانب قابلٌة بان اٌضا لوحظ الرانٌتٌدٌن ومجموعة بروانثوسٌانٌدٌن اعطٌت التً والمجامٌع السالبة السٌطرة مجموعة مع مقارنة الموجبة السٌطرة مجموعة فً األرانب دم فً م االندومٌثاسٌن
 وفٌات حدوث مع الجدد الموالٌد وأوزان الوالدات عدد فً نقص سجل وقد% . 011 كانت والتً بروانثوسٌانٌدٌن  اعطٌت التً المجامٌع بارانب مقارنة%06.66  الموجبة السٌطرة مجموعة الرانب االخصاب نسبة كانت حٌث,قلت قد الموجبة

الحمل فترة إثناء خلقٌة وتشوهات  وقد. والرحم الكلٌة, كالكبد اخرى واعضاء البنكرٌاس,  التناسلٌة الغدد: مثل العضاءها النسٌجً الفحص ألجراء(  ٌوما عشر اثنا بعد) التجرٌع مدة نهاٌة فً مجموعة كل من العدد نصف بذبح القٌام تم 
 اخرى تغٌرات الى إضافة المسامات حول الخالٌا عدد فً نقصان مع الغروٌة مادتها وتجوف  خالٌاها تسطح مع الغدة خالٌا مسام فً توسع وجود لوحظ حٌث,الدرقٌة الغدة فً متفاوتة وبدرجات عدٌدة مرضٌة تغٌرات حصول الدراسة اظهرت

الموجبة السٌطرة مجموعة فً لألرانب الدموٌة االوعٌة تثخن مع والبنكرٌاس  الرحم انسجة فً . 
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Tital of Thesis 
sttudy the effect of Proanthocyanidin Extract of  Grape Seeds on Physiological Parameters of Induced Gastric Ulceration in Female Rabbits by Indomethacin 

Abstract of Thesis 

 

Summary 

This study was carried out in the animal house of the Veterinary Medicine College – Basra University  Its aim was to evaluate the effects of proanthocyanidin extract of grape seeds (Vitis Vinifera) on the gastric ulcer, hematological and 

biochemical parameters, endocrine axes and the histopathological changes  that may occur in certain organs, and to compare it with ranitidine effects in an experimentally induced gastric ulceration in female rabbits by using 

indomethacinFor this purpose, we took sixty female rabbits weighed 1500g - 2000g and of 6- 6.5 months age ,divided into five equal groups,12 rabbits in each, then each group divided into two subgroups. One subgroup from each left for 

studying the effects of treatment on reproductive system and pregnancy ,while the other subgroups undergone further investigations to show the effects of treatment ; on gastric ulcer , hematological and biochemical parameters, on 

hormonal assay as well as studying the histopathological changes that occurred in different organs of the rabbits .First group : called negative control group ;was drenched 3ml  of normal salineSecond group:  known as positive control 

group; were drenched 75mg \ Kg body weight, of indomethacin for two days to induce gastric ulceration. 

Third group: initially were drenched indomethacin for two days in a dose 75mglKg,then Proanthocyanidin extract in a dose 100mg\ kg were given .Fourth group: firstly was drenched indomethacin for two days in a dose 75mg\Kg, then 

proanthocyanidin  extract in a dose 200mg\ kg were given . Fifth group: at the beginning, drenched indomethacin for two days in a dose 75mglKg, then ranitidine in a dose 50mg\ kg were given. 

    At the end of the experiment period (12 days ) blood samples were collected from the rabbits by cardiac puncture, used to measure the hematological, biochemical parameters and for hormonal assay. Finally the rabbits were sacrificed 

, the stomach was prepared for estimating; gastric PH ,gastric  volume, ulcer area, tissue MDA, mucin production in addition to a gross and histological examination of the stomach. Histological examinations of thyroid gland, pancreas 

,liver and kidney were also done  The obtained results showed significant decrease(P≤0.05) of gastric PH and mucin in those rabbits within the positive control group, while it showed significant increase(P≤ 0.05) of gastric volume, ulcer 

area ,serum MDA  and tissue MDA  compared with the negative control groupThe study also revealed significant decrease (P≤0.O5) of gastric volume and ulcer area with a significant increase(P≤0.05) of gastric  PH in groups treated 

with proanthocyanidin in doses 100mg\kg and 200mg\ kg body weight and the group treated with ranitidine compared with the positive control group It also showed 100% inhibition of ulcer area in groups treated with 

proanthocyanidin, while it revealed 71.09% inhibition of ulcer area in the female rabbits treated with ranitidine  The study showed  harmful changes in hematological and biochemical parameters in the positive control group, with a 

significant decrease in RBC, Hb, PCV, MCHC and neutrophils percent as compared with the negative control  and groups treated with proanthocyanidin and Ranitidine group  Moreover the study revealed a significant increase 

(P≤0.05) of serum glucose concentration and all lipid profile (except HDL)in the positive control group compared with the negative control  group and the groups treated with  proanthocyanidin The obtained result also showed that 

gastric ulceration induced by indomethacin was accompanied by significant decrease( P≤0.05)  in serum T3 and T4 concentrations compared with the negative control group In addition it showed significant increase ( P≤0.05)  of TSH 

concentrations  in those rabbits within the (+ve) control group compared with the(-ve) control group and the groups given proanthocyanidin and ranitidine groups . A significant decrease (P≤0.05) in serum concentration of  FSH  and 

LH have been shown in those rabbits of the (+ve) control group. Moreover, serum estradiol and progesterone concentrations were significantly decreased (P<0.05)  in the serum of the  (+ve) control group compared with the (-ve) control 

group and those were given proanthocyanidin and ranitidine group. 

    A reproductive efficiency was also affected in the (+ve) control group and showed harmful effect on the fertility of the female rabbits. The fertility rates in female rabbits of the (+ve) control group was 16.66% compared with the 100% 

in groups that were given proanthocyanidin. A reduction in  the number of births , weight of the newborn and the occurrence of death and malformation have been registered during pregnancy. At the end of the experiment half 

numbers of each group sacrificed for studying gonads, pancreas and other organs such as liver, kidney and uterus  for histological changes. The histological study revealed many pathological changes of different degrees in the thyroid 

gland. The (+ve) control group showed dilated thyroid follicles flatted thyrocyte, vacuolation in colloid and depletion of parafollicle cells. It showed few numbers of Graafine follicles and increased number of atretic follicles, disturbed 

ovarian tissue, thickening of blood vessels and a histological changes were seen in pancreas of the(+ve) control group. 

 

  


