
 

 

 عهود ظافر العمري  اسم الباحث:

تاثير االيثانول على نشاط انزيم االسيتيل كولين استيريز وعلى المحتوى البروتيني الكلي في  عنوان البحث:

  والبالغةمناطق من مخ الجرذان الصغيره 

 لاير 10000 الميزانية:

 الطبية  جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات جهة الصدور:

 

 العلوم / علم الحيوان الكلية:

 

 هـ1423 تاريخ البحث:

فةةي الجهةةاع العصةةبي المركةةزي للثةةدييات بةةروري للتنبةة   اإلنزيمةةاتمعرفةةة مسةةتويات  إن ملخص البحث:

دليةل ييةر مبا ةر  اإلنزيم. وتعتبر التغيرات في مستويات  البيئيةللكيميائيات  السمية بالتأثيرات

 الخاليا.على تلف 

االسةةةةيتيل كةةةةولين  إنةةةةزيملوظيفةةةةة الجهةةةةاع العصةةةةبي المركةةةةزي  المهمةةةةة اإلنزيمةةةةاتومةةةةن 

( الةةةةحي يحفةةةز التحليةةةةل المةةةةائي لالسةةةيتيل كةةةةولين   ذلةةةك الناقةةةةل العصةةةةبي Acheاسةةةتيريز 

 الكولينيرجي المعروف .

( Acheاالسةيتيل كةولين اسةتيريز   إنةزيمجانب تعيين نشةاط  إلىهو  الدراسةالغرض من هحه 

 التةةأثير  تحليةةل  والبالغةةة الصةةغير مةةن مةةخ الجةةرذان  مختلفةةةالطبيعيةةة فةةي منةةاطق  الحالةةةفةةي 

 وعلى المحتوى البروتيني الكلي .  اإلنزيمااليثانول على نشاط 

 دالل سالم الدوسري  اسم الباحث:

 من السوق السعودي  المختار  العشبيةتحليل وتقويم بعض االدويه  عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 الصيدلة / العقاقير الكلية:

 

 هـ1423 تاريخ البحث:

 القيمةةةوتعيةةين  المهمةةة األ ةةيا مةةن  الطبيعيةةة باإلعشةةا فةةي الوقةةح الحابةةر يعتبةةر التةةداوي  ملخص البحث:

وقةد تةم فةي هةحا البحة  مسة  لةبعض االدويةه  الفعالةةاد عشب بقيةا  تركيةز المةو ألي الدوائية

وهةةي الزنجبيةةل  عشةةبية أدويةةه أربعةةةفةةي السةةوق السةةعودي ثةةم تةةم ا تيةةار  المتداولةةة العشةةبية

 على :. الدراسةوالبابونج والكافا كافا ونبته القديس وا تملح 

 الفحص المجهري  -    األعشا التقييم الحسن لهحه  -أ

ثم التقييم الكيميائي وتقييم الجوده والفعاليه وتشمل تعيين  -الدستوريه   تعيين بعض التوابح -ج

للخالصةةات ثةةم التقيةةيم الفيزيةةائي  الثابتةةةوتعيةةين النسةةب  المتبقةةيوتعيةةين الرمةةاد  الرطوبةةةنسةةبة 

باسةتخدام طةرق  المختةار  العشةبيةفي االدويه  الفعالةوالميكروبيولوجي ثم تقييم وتحليل المواد 

 ثم تحليل وتحديد النتائج  ختلفةالمالتحليل 



 

 

 

 وحيده بنح هزاع القحطاني  اسم الباحث:

 تاثير االيحيه المشععه وفيتامين هـ على بعض انزيمات الكبد  عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

  الكلية:

 االقتصاد المنزلي والتغحيه   /الزراعة

 هـ1423 تاريخ البحث:

  ملخص البحث:

صمم البح  لدراسة تاثير تناول االيحيةه المشةععه فةي وجةود وعةدم وجةود فيتةامين هةـ . علةى 

فةي البالعمةا   MOAكمية الغحا  المتناول ووعن الجسم والوعن النسبي للكبةد وتقةدير مركةب 

 ععه على نشاط انزيمات الكبدودراسة تاثير تناول االيحيه المش

 GR,SoO,GPX  وعةةةن طريةةةق اسةةةتخدام الفحةةةص الميكروسةةةكوبي لشةةةرائ  كبةةةد الفئةةةران

ومفارنتها مع المجموعةة الاةابطه   وسةيتم تعةريض االيحيةه الةى جرعةات مختلفةه مةن ا ةعة 

جةم    5 ±جةم  100وعن  WISTAR ALBINO( فةأر مةن جةنس 42جاما وتسةتخدم عةدد 

هرين   ثةم تةحب  وت  ةح البالعمةا والكبةد لعمةل التحاليةل البيوكيميائيةه وقةد وتتم تغةحيتها لمةد   ة

لوحظ تاثير التعةرض لجرعةات عاليةه مةن التشةعيع فةي مجةال التصةنيع الغةحائي علةى االن مةه 

الحيويه والبيئه الدا ليه كما لوحظ التغير في طبيعة االيشيه الخلويه حي  يعمل التشةعيع علةى 

ا ية دي الةى تةدمير جزئةي وكلةي لالنسةجه يتناسةب مةع كميةة التشةعيع اثار  الن ةام الحيةوي ممة

المعربه لها   ومن هنا تتوقع حدوث تاثيرات سامه وابرار بيولوجيه ونسجيه للخاليا يمكةن 

 التعرف عليها من  الل هحه الدراسه بمشيئة هللا 

 

 نوف العوده اسم الباحث:

ار الفلوكوناعول في الدم باستخدام تقنية كروماتوجرافيا استنباط طريقة جديده لتحليل عق عنوان البحث:

 الاغط العالي وتطبيقها على حركية الفلوكوناعول في مربى حالتهم حرجه 

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 الصيدله / صيدله اكلينيكيه  الكلية:

 هـ1423 يخ البحث:تار

تتاثر حركية عقار الفلوكوناعول دا ل جسم االنسان بتغيير المرض المصا  به واياةا هنةا   ملخص البحث:

اعتقاد بان هحا العقار قد يحمى المربى المصابي بالصدمه الخمجيه . وبنا  عليه يجب متابعة 

يةد تركيةز العقةار بالةدم تركيز هحا العقار في ه ال  المربى حي  ان حالتهم حرجه حتةى اليز

عن المستوى الفاعل فيتسبب فةي اعةراض جانبيةه للمربةى بعاةها قةد يكةون  طيةرا . ولهةحا 



 

 

يجب ايجاد وسيله لتحليل العقار بالدم وسنستخدم تقنية كروماتوجرافيا الاغط العالي السةتنباط 

ى المنةومين طريقة جديده لتحليل عقار الفلوكوناعول وتطبيقها على حركيته في هة ال  المربة

 في المستشفى العسكري بالرياض .

 عهره ربيع الريس اسم الباحث:

تاثير مرض السكري على توعيع وامتصاص عقار البنتوستام في حيوانات مصابه بدا   عنوان البحث:

 الليشمانيا

 لاير 10000 الميزانية:

 الطبية  جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات جهة الصدور:

 

 العلوم / حيوان الكلية:

 

 هـ1423 تاريخ البحث:

في المملكه العربيه السعوديه يعتبر دا  اليشمانيا من االمراض الوبائيه   ولقد اصةدرت وعار   ملخص البحث:

الف حاله تكتشةف سةنويا وتعةالج   ويعتبةر االنيتمةوني  15م( ان اكثر من 1994الصحه عام  

لةدا  الليشةمانيا وثبةح اياةا ان نسةبة المربةى بةدا  السةكري   ةحه فةي  ( هو العالج االمثل5 

التزايةةد فةةي المملكةةه   وفةةي هةةحه الدراسةةه نسةةتنتج حركيةةة االنتيمةةوني فةةي حيوانةةات مصةةابه 

 بالسكري والليشمانيا لمعرفة مدى تاثير السكري على حركية االنتيموني .

 منيره الفابل  اسم الباحث:

التصنيعيه التي ت ثر على انطالق الجليكالعايد من االقراص المصنعه من الكريات  العوامل عنوان البحث:

 الدقيقه

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 الصيدله / صيدالنيات الكلية:

 

 هـ1423 تاريخ البحث:

مستحاةةرات صةةيدليه ذات مفعةةول  إلنتةةاجالطةةرق اسةةتخداما  أكثةةرالعقةةار مةةن تعتبةةر حوصةةلة  ملخص البحث:

 أوتعبةا فةي  ةكل حويصةالت جيالتينيةه  أن أمةا العةاد فةي  الناتجةطويل االمد   والحويصالت 

لكةبس هةحه الحويصةالت علةى  أبحةاث أجريةحهالميةات . وحةديثا  أوتصاغ على  كل معلقات 

كافيةه تةدر  تةاثير  أبحةاثلةم تجةر  األسةفن مةع لتعطي مفعول طويل االمد ولك أقراص كل 

 الدقيقةةمةن الحويصةالت  المصةنعة األقةراصعلةى كةبس  الماةافةوالمواد  التصنيعيةالعوامل 

فةةي عةةالج السةةكر  اصةةة علةةى االمةةد  المسةةتخدمةالعقةةاقير  أهةةمويعتبةةر الجليكالعايةةد مةةن احةةد 

 على مايلي :. الدراسةالطويل وبنا  على ذلك تهدف 

 العمليةة إلتاحةةوتقيةيم  ودراسةةار على  كل كريات دقيقةه طويلةة االمةد تحاير العق -1

 لها 

  أقراصعلى  كل  الدقيقةكبس الكريات  -2



 

 

  األقراصعلى  التصنيعيةوالعوامل  الماافةدراسة تاثير بعض المواد  -3

طويةل  وأ ةرىذات المفعول قصةير االمةد    األقراصمقارنه المستحار مع بعض  -4

  اقاألسواالمد المتوفر في 

 مها صال  السليماني  اسم الباحث:

 في المجتمع السعودي  السمنةيعانون من  أ خاصمستقبل اللبتين في  أ كالتعدد  عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 يويه كلية العلوم / الكيميا  الح الكلية:

 

 هـ1423 تاريخ البحث:

لقد تم حديثا اكتشاف هرمون بيبتيدي يصةنع فةي الخاليةا الدهنيةه فةي الجسةم لةه عالقةه بالسةمنه  ملخص البحث:

حي  انه يتحكم في كمية الطعام الي يتناولها ومن ثةم احساسةنا بالشةبع   واياةا يةتحكم بالطاقةه 

 اللبتين  هرمون السمنه( التي يستخدمها الجسم   هحا الهرمون يسمى بهرمون

ون را النتشار السمنه في العالم اليوم تتا  لنا اهمية دراسة هحا الهرمةون ودور  فةي الةتحكم 

 بالسمنه .

لقد تم التوصل الى ان اال خاص الةحين يعةانون مةن السةمنه لةديهم مسةتويات مرتفعةه او عاديةه 

ل هنةا  مشةكله فةي مسةتقبل من الهرمون وهحا يعنةي ان الخلةل لةيس فةي مسةتويات الهرمةون بة

اللبتين الموجود على سط  الخاليا   وهةحا المسةتقبل هةو المسةئول عةن احةداث دور  الهرمةون 

 في الخليه .

لقد صمم هحا البح  من اجل دراسة اال تالفةات التةي تحةدث فةي المسةتقبل والتةي تجعلةه ييةر 

 قادر على القيام بدوره .

الفات وذلك عن طريق استخالص الحمةض النةووي في هحا البح  سوف يتم دراسة هحه اال ت

 DNA من عينات الدم ال خاص يعانون من السمنه ومقارنتها بةالحمض النةووي ال ةخاص )

عاديون . ومن ثم اجرا  بعض اال تبارات من اجل التوصل الى العالقةه بةين هةحه اال تالفةات 

 والسمنه ان  ا  هللا  

 العرفج  د.فاتن  ومان و د . نوال اسم الباحث:

 تقدير المعادن الثقيلة في الرمال بواسطة الكروماتويرافيا السائله عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 كلية العلوم / الكيميا   الكلية:

 

 هـ1423 تاريخ البحث:



 

 

ل في هحا البح  القا  الاو  على امكانية احتوا  الطبقةه الرمليةه الموجةوده فةي حةدائق سنحاو ملخص البحث:

( وذلةك pb,zn,co,bi,hg,cd,fe,mu,c2,cu,ne,niاالطفال على عناصر معدنيه ثقيله مثل  

(وذلك بعد استخالص هةحه العناصةر مةن Hplcمن  الل استخدام طرق كروماتويرافيه مثل  

 كن مختلفه من حدائق مدينة الرياض .عينات رمليه ت  ح من اما

وباستخدام عينات قياسيه لهةحه العناصةر يمكةن معرفةة تركيةز كةل عنصةر مةن هةحه العناصةر   

 Lonكمةةا يمكةةن اسةةتخدام عمةةود ا ةةر بخاصةةيةC18 يمكةةن اسةةتخدام عمةةود ذو طةةور عكسةةي 

exchange chnema ل لعمليةة ومقارنه النتائج كما اننةا البةد ان نقةوم با تيةار الشةروط االمثة

( . وقد يكةون مةن المسةتحيل الةتخلص مةن هةحه TLCالفصل وذلك باستخدام الطبقات الرقيقه  

العناصر الااره  ان وجدت ( من رمال الحدائق حي  يلعب االطفال ولكن من الممكن التنبيةه 

 الى  طورتها وتفاديها . 

 د. مي الرمي   اسم الباحث:

اع البروتينات والمحتوى الصبغي  الل مراحل نمو وتمييز نبات البصمه الوراثيه وانو عنوان البحث:

 (sysymbrium irio( ونبات الحاره Brassica tourni fortiiالجريسه 

 لاير 10000  الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / قسم النبات واالحيا  الدقيقه  الكلية:

 

 هـ1423 تاريخ البحث:

( نباتةات Brassica tourni fortii ( ونبةات الجريسةه  sysymbrium irio نبةات الحةاره   ملخص البحث:

حوليةةه تنتمةةي الةةى العائلةةه الصةةليبيه . تنمةةو النباتةةات فةةي منةةاطق مختلفةةه مةةن المملكةةه العربيةةه 

ة هةةحا النبةةات بكونةةه يسةةتعمل اليةةراض طبيةةه وييةةر طبيةةه . فةةي هةةحا السةةعوديه . وتكمةةن اهميةة

في نبات الجريسه وذلك باستخدام  DNAالبح  اجريح عملية مس  البصمه الوراثيه لماد  الـ 

( . كمةةا تةةم مقارنةةه البروتينةةات DNA  RAPDطريقةةة التاةةخم العشةةوائي للتعةةدد الشةةكلي للةةـ 

الل مراحل نموه المختلفه  طور البةادره الطور المفصوله كهربيا من مختلف اعاا  النبات  

الخاري   الطور الزهري   الطور الثمةري ( كمةا  ةملح الدراسةة قيةا  المحتةوى الصةبغي 

  كلورفيل أ    كلي   كاروتين(  الل مراحل نمو اوراق نبات الجريسه 

 د. نجا  عبدالوها  بخاري  اسم الباحث:

في المملكه العربيه السعوديه واهميتها  Verbascumع الجنس دراسة حبو  لقاح انوا عنوان البحث:

 تصنيفيا 

 لاير10000   الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / النبات واالحيا  الدقيقه  الكلية:

 

 هـ1423 تاريخ البحث:



 

 

مةن فصةةيلة حنةةك  Verbascum لةةى دراسةة حبةةو  لقةةاح  انةواع الجةةنس يهةدف هةةحا البحة  ا ملخص البحث:

والتةي تنمةو فةي المملكةه العربيةه السةعوديه مةع دراسةتها تصةنيفيا .  scrophulariaceaالسبع 

وتقوم هحه الدراسة بفحص حبو  لقاح تلك االنواع لوصف االنماط المختلفه لشةكلها الخةارجي 

ه لعمةةل قياسةةات الطوالهةةا واقطارهةةا االسةةتوائيه   والسةةط  جةةدرها المختلفةةه اياةةا   باالبةةاف

وبالتالي ايجاد احجامها باستخدام القياسات المحكوره . وسوف يستخدم في هةحا البحة  المجهةر 

والمقيةةةةا  الةةةةدقيق   semالاةةةةوئي العةةةةادي والمركةةةةب والمجهةةةةر االلكترونةةةةي المسةةةةاح  

Micrometer عةادي . ويتوقةع مةن نتةائج باالبافه الى كاميرا مثبته على المجهةر الاةوئي ال

هحه الدراسه اثرا  المكتبات العلميه المحليه واالقليميه والعالميه اياا بمعلومةات وابةحه عةن 

فةي المملكةه ومةدى اهميتهةا تصةنيفيا واالنةواع هةي   Verbascum حبو  لقاح انواع الجةنس 

1-V.bottae  

2- v.decaisneanum 3-v.deserticola 4-v.fruticulosum 5-v.logibracteatum 

6-v.melharense 7- v.nubicum 8- v.schimperianuan 9- v. shiqricum  

10-v.sinaiticum 11- v.transjord 12- v. yemers 

 أ. لميا  صال  النعيم  اسم الباحث:

 تاثير عقار الفلوكستين على عمل عقار الوارفرين على الدم في الكال   عنوان البحث:

 لاير  10000  الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 الصيدله / الصيدله االكلينيكيه  الكلية:

 هـ1423 تاريخ البحث:

ان عقةةار الفلةةوكيتين سةةيتخدم لعةةالج االكتئةةا  . ويقةةوم هةةحا العقةةار بتثبةةيط عمةةل االنزيمةةات  ملخص البحث:

. وهةةحه االنزيمةةات تقةةوم بعمليةةة االيةةض لعقةةار الةةوارفيرين . سيسةةتخدم الموجةةوده فةةي الكلةةب 

الوارفيرين في عالج ابةطرابات سةيولة الةدم . وعنةد اسةتخدام العقةارين فةي  ن واحةد   وفةان 

 بعض الم  رات تشير الى ان الفلوكستين يزيد من حد  تاثير الوارفيرين .

ين فةي مجموعةة مةن كةال  البيجةل ومةدى تعتزم هحه الدراسةة اظهةار هةحا التةدا ل بةين العقةار

  طورتها اكلينيكيا .

تتاةةمن الدراسةةة اعطةةا  الكةةال  عقةةارالوارفيرين وقيةةا  نسةةبة سةةيولة الةةدم . ثةةم قياسةةها مةةر  

ا ةةرى بعةةد ابةةافة عقةةار الفلوكسةةتين لمالح ةةة أي تةةاثير علةةى تخثةةر الةةدم . وسةةوف يةةتم اياةةا 

ن مع الفلوكستين . باالبافة الى دراسةة مةدى حركية عقار الوارفيرين اثنا  استخدام الوارفيري

 تدا ل عقار الوارفيرين مع بروتين البالعما وتاثير ذلك على التخثر . 

 تهاني ابراهيم المحيميد اسم الباحث:

دراسات حركيه لسلو  التفكك الحراري لخالت بعض العناصر االنتقاليه قبل وبعد التشعيع  عنوان البحث:

 با عه جاما 



 

 

 لاير10000  انية:الميز

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / الكيميا  العامه  الكلية:

 

 هـ1423 تاريخ البحث:

تعتبةةر دراسةةة التكسةةر الحةةراري لخةةالت بعةةض العناصةةر ذات اهميةةة كبيةةره فةةي التعةةرف علةةى  ملخص البحث:

المركبات   درجة ثباتها   ميكانيكية التكسير الحراري والنواتج المتبقية السلو  الحراري لهحه 

بعد التكسير   ولهحه الدراسة الحراريه ارتباط وثيق بالتطبيقةات الحفزيةه والبيولوجيةه والطبيةه 

لهحه االمةالح . وقةد اتجهةح البحةوث الحديثةه فةي التكسةير الحةراري للمركبةات ييةر العاةويه 

تةةاثير اال ةةعاع باال ةةعه الم ينةةه وا ةةعة جامةةا علةةى سةةلو  التكسةةير  بصةةفه عامةةه الةةى دراسةةة

الحراري المالح الخالت و اصة  الت العناصر االنتقاليه   وذلك ن را الهمية هحه االمةالح 

في المجاالت الحفزيه   ولمعرفة ما اذا كان التشعيع ذا تاثير على سلوكها الحفزي ومدى تغيةر 

 يع وعالقة ذلك بالتطبيق الحفزي والبيولوجي لحه المركبات . حركية التكسير الحراري بالتشع

 ماجده العنزي  اسم الباحث:

 استخدام الكاولينيح كماده مائيه لراتنجات البولي استرا الغير مشبع  عنوان البحث:

 لاير  10000   الميزانية:

 لطبية جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات ا جهة الصدور:

 العلوم / الكيميا   الكلية:

 

 هـ1423 تاريخ البحث:

يهدف البح  الى دراسة تاثير ابافة بعض المواد المحلية مثل طين الكاولينيح على الخواص  ملخص البحث:

الحراريةةه والميكانيكيةةة لبةةوليمرات البةةولي اسةةترا الغيةةر مشةةبع هةةحه المةةاده المحليةةه تكةةون بديلةةة 

المسةتخدمه كمةاده مالئةة لتلةك البةوليمرات حية  انهةا ياليةة الةثمن مقارنةة  لكربونات الكالسةيوم

بماد  الكاولينيح المتوفر بكثةره فةي دا ةل المملكةه وحية  ان سةعر المنةتج النهةائي يتةوعع بةين 

 سعر البوليمر والماده المالئه .

وذلةك  من المتوقع  الحصول على منتجات بوليمريةه تتمتةع بصةفات حراريةه وميكانيكيةه عاليةه

 لنعومة الحبيبات المالئة وانتشارها دا ل البوليمر بطريقه متجانسه   

 مشاعل الشبانات اسم الباحث:

 ثبات معلقات الطين في وجود بعض البوليمرات عنوان البحث:

 لاير  10000   الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / الكيميا   الكلية:

 



 

 

 هـ1423 تاريخ البحث:

يهدف البح  الى دراسة تاثير البوليمرات على ثبات معلقات الطين ودراسة الخواص الفرويةه  ملخص البحث:

للطين المحلي في وجود تراكيةز مختلفةه مةن البةوليمر عةن ظةروف معمليةه مختلفةه مةن درجةة 

الى تاثير البوليمرات على عملية التجميع الحبيبي لما الحموبه ودرجة الحراره . اياا يهدف 

 في ذلك الموبوع من تطبيقات هام في عملية تنقية المياه والزيوت من المواد العالقه بها .

 عالية رايب مصطفى الشنوامي  اسم الباحث:

عقر  االصفر على تاثير ماادات قنوات الصوديوم او الكالسيوم علم االثار السلبيه لسم ال عنوان البحث:

 الجهاع القلبي الوعائي والتنفسي في الحيوانات 

 لاير  10000  الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

  الكلية:

 الصيدله/ علم االدويه 

 هـ1423 تاريخ البحث:

الصحرا  وبالتالي كثر ارتيادهم إلى أحاانها . ولعةل مةن  ا تهر سكان الجزير  العربية بحب ملخص البحث:

عن لدياتهم مةن مشةاكل صةحية قةد تة دي  جالمخاطر التي تحفنا هنا  مجابهة العقار  وما ينت

في بعض األحيان إلى الموت . وقةد أظهةرت الدراسةات أن مع ةم ا ثةار السةلبية لسةم العقةر  

ي الةةى اعديةةاد اطةةالق النةةاقالت العصةةبيه فةةي ناتجةةه عةةن تنبيههةةا لقنةةوات الصةةوديوم والتةةي تةة د

اجهزه الجسم المختلفةة . وحتةى ا ن اعتمةد عةالج لةديات العقةار  علةى العالجةات العربةيه 

لآلثةةار الناجمةةة فةةي االجهةةزه المختلفةةه بعةةد فتةةر  مةةن الةةزمن   دون محاولةةة تصةةحي  االسةةبا  

ات قنةةوات الصةةوديوم لةةحا فقةةد ركةةز هةةحا البحةة  علةةى دراسةةة مةةدى قابليةةة ماةةادالرئيسةةيه . 

باالبةةافه الةةى الكالسةةيوم علةةى منةةع عمةةل سةةم العقةةر  علةةى هةةحه القنةةوات والتةةي هةةي السةةبب 

الرئيسي لهحه االثةار السةلبيه   وبالتةالي تعطيةل اطةالق النةاقالت فةي االجهةزه المختلفةه   علةى 

لةحا  ة.اال ص الجهاع الدوري والتنفسي   فتمنع حدوث التفاقمات الصةحية فةي مراحلهةا االولية

سوف يتامن هحا البح  قابلية عقةار الليةدوكايين او الفينيتةوين  ماةادات قنةوات الصةوديوم( 

او الفيراباميةةل  ماةةاد قنةةوات الكالسةةيوم( قةةي الفئةةران واالرانةةب   علةةى حجةةب اوتقليةةل االثةةار 

السلبيه لهحا السم علةى بةغط الةدم   بةربات الفلةب   والجهةاع التنفسةي ثةم مقارنةة تةاثير هةحه 

 الدوية مع مااد السم الموافق عليه من وعار  الصحه .   ا

 احالم محمد الحسيني  اسم الباحث:

تاثيرات الكلوركومين والثالزارتان على ارتفاع بغط الدم والتسمم الكلوي المحدث بواسطة  عنوان البحث:

 الرصاص

 لاير    10000 الميزانية:

 ث أقسام العلوم والدراسات الطبية جامعة الملك سعود / مركز بحو جهة الصدور:

 

 الصيدله / علم االدويه الكلية:

 



 

 هـ1423 تاريخ البحث:

بةةريم اسةةهام الاةةغط التاكسةةيدي ون ةةام الةةرنين فةةي الميكانيكيةةات المحتملةةه الحةةداث االنسةةجه  ملخص البحث:

لم بواسطة سمية الرصاص فان تقدير دورها في الفرع الكلوي وارتفاع بغط الدم بالرصاص 

 يتم ارساؤه تماما .

وتهدف هحه التجار  الى تحديد اثةر المعالجةة طويلةة االجةل بالرصةاص علةى ذكةور الجةرذان 

البياةةا    وتلةةي فتةةر  احةةداث التسةةمم معالجةةة بواسةةطة الكلوركةةومين  ماةةاد االكسةةده ( او 

هام نةواتج ( اما منفردين او معا وذلك ال تبار اس2الثالزارتان  عائق مستقبالت  االنجبوتنسين 

ايض االكسجين النشطة ون ام الةرينين انجبوتنسةين الدوسةتيرون فةي احةداث تسةمم الرصةاص 

 المحكور .

وسةةوف قيةةا  متوسةةط بةةغط الةةدم الشةةرياني بواسةةطة حلقةةة الةةحيل فةةي بدايةةة التجةةار  وكةةل 

 اسبوعين اثنا  فتر  التسمم   ثم قيا  مستوى الرصاص في مصل الدم في نهاية التجربه .

تم تقييم م  رات الاغط التاكسدي كأسده الدهون ويتم قياسها على هيئة المالونالدهيد وسوف ي

وكحلك قيا  نشةاط االنةزيم الماةاد لالكسةد  الجلوتاثيونبيروكسةيديز فةي الكلةى كمةا يةتم تقةدير 

مستوى النيتريح والنيتةرات فةي مصةل الةدم . امةا الفةرع الكلةوي فسةوف يةتم تقيةيم عةن طريةق 

لرياتينين وانزيم الجلةو تاميةل ترانسةببتيداع فةي مصةل الةدم   وكةحلك الفحةص قيا  مستوى الك

 المجهري للتغيرات النسيجية .

هةةحا وسةةوف يةةتم مقارنةةة جميةةع النتةةائج بمجموعةةة بةةابطه عاديةةه ومجموعةةة بةةابطة عاملةةة 

 بالرصاص باستخدام ا تبار يير الزوجي لالستيودبتح واالنوكا


