
وراهـــــــالدكترسالة   
 

مـــــــاالس رسالة الماجستير    

 االفرازات المعدية في االناث
 

Gastric secretion in females 

نصار علوي سلمى/  أ.د   

 دراسة عن تأثير سم أم اربعه واربعين
 

A physiological study on the 
effects of the scolopendra 

venom 

محمـد محمـد ماضي / أ.د   

فراز البنكرياسدراسة عن ا  
 

A study on exocrine pancreatic 
secretions in normal dogs 

عيسىمحمـد  ناهد/  أ.د   

دراسة على االفرازالمعدي في الذكور 
 وعالقته بانزيم الببسين في السائل المنوي

 
Studies on gastric secretion in 

males and its relation to semen 
pepsinogen 

ير ربط الحالبين واستئصال الكليتين دراسة تأث
 على االفراز المعدي

 
 

الخولي محمود رزق/  أ.د  

تأثير غالقات مستقبالت بيتا وغالقات 
قنوات الكالسيوم على بعض أوجه التمثيل 

 الغذائي للمواد النشوية
 

Effect of beta – adrenergic 
receptor blockers and calcium 

channel blockers on some 
aspects of carbohydrate 

metabolism 

دراسة عن تأثير سم الحية المقرنة على افراز 
  العصارة الصفراوية

 
 

Effect of Cerastes Cerastes venom 
on biliary secretion 

الصاوي أحمد/ سحر  أ.د  

 من المحضرة المستخلصات تأثير دراسة
 للنشويات الغذائي التمثيل على السكر بلح

نياتوالده  
 
 

Study of the effects of the 
extract of balanites aegyptiaca 

دراسة عن تأثير السم الخام المستخلص من 
سمكة بحيرة ناصر السامة )تترادون فهاقه( 
على مستوى بعض المواد ذات النشاط المؤثر 

البيضاء على األوعية الدموية في الفئران  
 

Effect of  crude toxin extracted 
from the poisonous Nasser Lake 

 عليروميساء  /  أ.د
 الشربيني

 
 



fruit on carbohydrate and lipid 
metabolism 

fish: Tetradon Fahaka on some 
vaso active substances in albino 

rats 

 
دراسة عن تأثير السم الخام المستخلص 

من احدى أسماك البحر االحمر من منطقة 
راض( على وظائف الكلى السويس )الق

 والكبد
 

Study of the effect of a crude 
toxin extracted from a 
poisonous red sea fish 

Lagocephalus Scleratus (from 
Sues) on the kidney and liver 

functions 

 
دراسة تأثير الجرعة  تحت المميتة لسم الحية 

المقرنة على يعض أوجه التمثيل الغذائي 
لدهنيات وعلى سريان اللمف ومكوناته في ل

 الكالب
 

Effect of sublethal dose Cerastes 
Cerastes venom on some aspects 
of lipid metabolism and on lymph 

flow and its composition in 
anaesthetized dogs 

ح هللا محمـد سب مائسة/  أ.د
 النحاس

 
دراسة عن حجم ومكونات العصارة 

لصفراوية ا  
 

A study on bile flow and some 
of its constituents in normal 

dogs 

سويدان حسن حكمة/  أ.د   

 
سم الحية المقرنة على افراز دراسة تأثير 

 المعدة
 

Effects of cerastes venom on 
gastric secretion 

دراسة عن تأثير السم الخام المستخلص من 
تترادون فاهاكا" إحدى اسماك بحيرة ناصر "

 على وظائف الكبد وتجلط الدم
 

Effect of a crude toxin extracted 
from Nasser Lake fish: Tetradon 

Fahaka on lver functions and blood 
clotting 

 الحميد عبد محمود/  أ.د
 الغريب

 

 على والخارجية الداخليةالمورفينات  تأثير
وناترمواله الغذائي التمثيل نواحي بعض  

 
Effect of endogenous and 

exogenous opioid peptides on 
some metabolic and hormonal 

aspects 

 
تأثير مستخلص نبات الدفلة على وظائف القلب 

 وديناميكية الدم
 

Effects of Nerium Oleander 
extracts on cardiac functions and 

haemodynamics 

البرادعي فؤاد هالة/  أ.د  



 وغالقات بيتا مستقبالت غالقات تأثير
 أيض أوجه بعض على الكالسيوم قنوات

 الدهون
 

Effect of beta – adrenergic 
receptor blockers and calcium 

channel blockers on some 
aspects of lipid metabolism 

دراسة عن تأثير السم الخام المستخلص من 
)أرثرون  جلد سمكة البحر االحمر السامة 

هيسبيدس( على مستوى بعض المواد ذات 
 النشاط المؤثر على األوعية الدموية في الدم

 
Effect of a crude toxin extracted 
from the skin of a poisonous red 

sea fish: Arothron Hispidus on 
some vaso active substances 

 
 

/ محمـد محمـد شبل  أ.د
 دهيب

النزيم المحول أثير مثبطات ات
يوتنسين على بعض وظائف الكلى لالنج

 والغدد وعلى خواص مضادات االكسدة
 

Effect of angiotensin converting 
enzyme inhibitors on some 

renal and endocrinal functions 
and antioxidant properties 

 بعض على الدفلة نبات مستخلصات تأثير
الكلى وظائف  
 

Effect of nerium oleander extracts 
on some renal functions 

اسماعيل محمود غادة/  د.أ  
 

وظيفة الصفائح الدموية ومعالجة الكالسيوم 
في النوع الثاني من مرض البول السكري 

 دور مضادات الكالسيوم
 

Platelet function and calcium 
handling  in type-II diabetes 

mellitus (role of calcium 
channel blockers) 

العالقة بين نظام الرينين انجيوتنسين وانحالل 
 الفيبرين

 
Relationship between renin 

angiotensin system and fibrinolysis 

الفتاح عبد السيد أحمد/  أ.د  

 
 العصارة على النيتريك أكسيد تأثير

والبنكرياسية والمرارية المعدية  
 

Effect of nitric oxide on gastric, 
pancreatic and biliary 

secretions 

 
 ألنزيم النوعية المثبطات تأثير

 تأثير مع بالمقارنه 2السيكلواكسوجينيز 

 علىاستيرودية  الغيرااللتهابات  مضادات
المعدي االفراز  
 

Effect of specific cyclo-oxygenase -
2 inhibitors as compared with non-
steroidal anti-inflammatory drugs 

on gastric secretions 

 الفاتحمحمـد  دناه/  أ.د
 طاعون



 

 دور الجرلين في السمنة والسكري
 

Role of ghrelin in obesity and 
diabetes 

دراسة تأثير مضادات االلتهابات أنتي كوكس 
الثنائي على بعض وظائف الكلى وأكيدة 

 االنسجة 
 

Effect of cyclooxygenase-II 
selective inhibitors on some renal 
function and oxidative status on 

albino rats  

محمـد أحمد عبير/  أ.د  

 مرضى على ببتيد 1 – الجلوكاجون تأثير

والسمنة السكر  
 

Effect of glucagon like peptide -
1 in obese and diabetics 

 الخارجية العصارةعلى 2أنجيوتنسين  تأثير

رياسللبنك  
 

Effect of angiotensin II on the 
exocrine function of the pancrease 

محمـد ماضي نيرمين/  أ.د  

الجدي أحمد نادية/  د    

 نبات مشتخلصات من نوعين تأثير دراسة
المرعلى بعض جوانب ديناميكية الدم 

 والتمثيل الغذائي في الدهون 
 

Study of the effects of two 
types of Commiphora extracts 

on some aspects of 
haemodynamics and lipid 

metabolism  

 بعض على الدفلة نبات مستخلصات تأثير
الدم  وتجلط الكبد وظائف  

 
 
 

Effect of nerium oleander extracts 
on some liver functions and blood 

clotting 

عبودة الدين حسام/  د  

 الكالب على الصوديوم حمل تأثير
 الكلوي الدم بضغط والمصابة الطبيعية

الكلوي بالفشلوالمصابين   
 

Effect of sodium load on 
normal, renal hypertensive and 

renal failure dogs 

دراسة تأثير مثبطات االنزيم المنشط 
لالنجيوتنسين على التمثيل الغذائي الغذائي 

 للكربوهيدرات والدهنيات
 

Study of the effect of angiotensin 
converting enzyme inhibitors (Ace 

inhibitors) on carbohydrate and 
lipid metabolism 

 
 
 

المشد محمـد وائل/  د  

 
 

 
 

   
 



 السكر مرض على ببتيد – سي تأثير
 ومضاعفاته

 
Effect of c-peptide on diabetes 

mellitus  and diabetic 
complication 

راديكينين على مستوى الجلوكوز في تأثير الب
 الدم واألنسولين في البالزما

 
Effect of bradykinin on blood 

glucose and plasma insulin level 

السقا حسن مرفت/  د  
 
 
 

 
 

 

 البلسوران أو/  مع 2 اليوروتنسين تأثير

 والمصابة الطبيعية البيضاء الفئران في
ةالباثوفسيولوجي الحاالت ببعض  

 
Eefect of urotensin II and / or 
pulsuran in normal albino rats 

and some pathophysiology 
condition 

تأثير مستخلص نبات الرجلة على بعض أوجه 
األيض الغذائي للدهون والكربوهيدرات في 
الفئران البيضاء الطبيعية والمصابة بمرض 

 السكر
 

The effect of crude purslane 
extract on some aspects of lipids 

and carbohydreates metabolism in 
normal and diabetic rats 

الغيط أبو السيد رحاب/  د  

 أوجه بعض في الريزيستين دور
األيض متالزمات  
 

Role of resistin on some aspects 
of metabolic syndrom 

تأثير مستخلص نبات الرجلة على تجلط الدم 
ل الفيبرينوانحال  

 
Effect of crude extract of purslane 

on blood coagulation and 
fibrinolysisi 

مروة ناجي عبد د / 
 اللطيف امام

 
 

 على األلدوستيرون مستقبالت مانع تأثير
 عن الناجم األيض متالزمة عالمات بعض

الفركتوز عالي غذائي نظام اتباع  
Effect of aldosterone receptor 

blocker on some signs of 
metabolic syndrome induced by 

high fructose level 

 أوجه التمثيل بعض علىالالكتوز  تأثير
 الغذائي

Some metabolic effect of lactose 

فاطمة حسن عبدالقادر د / 
 رزق

 
 

 وظائف على الميالتونين هرمون تأثير
 والمصابة السليمة الفئران في والكلى الكبد

السكري بمرض  
Effect of melatonin on renal 
and liver functions in normal 

and diabetic rats 

الكلى على الجنسونات لهرم الواقي التأثير  
The renoprotective effect of sex 

hormones 

 عبد ابراهيم اسالم/  د
حجاب الحميد  
 

   



 
 
 
 
 
 

Role of visfatin on some 
metabolic disorders in rats. 

 
تأثير األبلين على بعض أوجه التمثيل الغذائي 
للكربوهيدرات والدهون في الفئران البيضاء 
الطبيعية والبدينة والمصابة بمرض البول 

 السكري
 

Effect of apelin on some aspects of 
carbohydrate and lipid metabolism 

in normal , obese and diabetic 
albino rats 

 
 السيد محمـد الهام/  د

 ناصف
 
 

Effect of exendin4 on 
deteriorating liver functions 
induced by renal ischemia 

reperfusion in diabetic male 
albino rats. 

 دور األبلين في الثبات الحيوي للماء في الجسم
 

Role of apelin in body water 
homeostasis 

م المنع عبد رامز/  د
 برهومه

تأثير االنيولين على تغيرات التمثيل الغذائي  
 الناتجة عن التعذية الغنية بالفركتوز

 
Effect of inulin on metabolic 

changes produced by fructose rich 
diet 

ط / أحمد عبد الحميد علم 
 الدين

 
Study of relationship between 
omentin 1 and coronary heart 

diseases and their link with 
obesity and diabetes. 

 في والسكري السمنة على االميلين تأثير
 الفئران

 
Effect of amylin on obese and 

diabetic rats 

يونس لطفي ريهام/  ط  

 

Study of Pituitary Testicular   

Axis in Patients with Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease 

 

العالج باإلريثروبويتين على الكلية تأثير
 المصابة بالتسمم في الفئران البيضاء

 
Effect of erythropoietin treatment 
in toxic renal damage in albino rats 

 العزيز عبد هايدي/  ط
 خطاب

 

Study the effects of Resveratrol 
on hepatic and renal functon 

disturbance induced by 
nephrotoxicity steatosis and 

 بعض على العضالت تحلل لتأثير دراسة
 ئيالوثا والتأثير الكلى وظائف اختبارات

البيضاء الفئران في األكسدة لمضادات  
 

ايمان فوزي محمود ط / 
 التباع

 
 



Diabetes in male albino rats 
دراسه تاثيرات الرسفيراتول على الخلل 

الوظيفى فى الكبد والكلى المستحدث 
بالتسمم الكلوى التنكس الدهنى والسكرى 

 فى ذكور الفئران اليضاء 

Study the effect of rhabdomyolysis 
on some renal function tests and 

the protective effect of antioxidant 
in albino rats 

األبلين على  تأثير بعض هرمونات الحمل على 
اث الفئرانالريزستين في إن بعض أوجه   

 
Effect o فيf some pregnancy 

hormones on seru اال  m resistin in 
female rats 

هبة فهيم ابراهيم ط / 
 شهاب الدين

 
 

Study the effect of heme 
oxygenase _1 induction on 

obese and diabetic male rats 
دراسه تاثير تحفيز االنزيم المؤكسد للهيم 

(على ذكور  1كسيجيناز )انزيم الهيم او

  الفئران المصابه بالسمنه والسكرى 

تأثير اليوروكورتين على بعض وظائف الكلى 
في الفئران البيضاء المصابة بالسكري 

 المستحث باالستربتوزوتوسين
 

Effect of urocortin on some renal 
functions in streptozotocin induced 

diabetes in albino rats 

بي بطرس مينا فيط / 
 فوزي

 
 

Study o relation between serum 
fetvin A level and renal 

impairment induced by obesity 
in comparison with renal 

impairment inuced by 
gentamicin in rats  

دراسه العالقه بين مستوى الفتوين ا فى 
السيرم وقصور الكلى المستحث بالسمنه 

ر الكلى المستحث مقارنه بقصو
 بالجنتاميسين فى الفئران 

 

 البيضاء الفئران علىاألوبستاتين  تأثير
والسمنة السكر بمرض المصابة  

 
Effect of Obestatin on diabetic and 

obese albino rats 

رحاب احمد احمد ط / 
 الشاعر

 

تاثير التورين على التسمم الكبدى الكلوى 
الفئرانالمستحث بالميثو تريكسات فى   

 
 Effect of taurine on 

hepatorenal toxicity induced by 
methotrexate in rats  

 

تأثير اإلرثروبويتين على بعض أوجه التمثيل 
 الغذائي في الفئران المصابة بالسمنة والسكري

 
Effect of erythropoietin on some 
aspects of carbohydrate and lipid 
metabolism in obese and diabetic 

rats 
 

محمود عوض مروةط /   



 النخامي المحور على 54-الكيسبيبتين  تأثير 

البيضاء الفئران ذكور في التناسلي  
Effect of Kisspeptin-54 on pituitary 
testicular axis in male albino rats 

 محـمد ياسمينط / 
 الحارتي

 

 السكري مرض على التورين تأثير عن دراسة 
 ذكور فيباإلستربتوزوتوسين  لمستحثا

المحتملة عمله وميكانيكية الفئران  
Study of the effect of taurine on 

streptozotocin diabetic male rats 
and the possible mechanism of its 

action 

مرام محمـد أبو النصر ط / 
 التباع

 

 تدفق إنقاص علىوبوتين االرثر هرمون تأثير 
 الدموي االشباع إعادة ثم لموضوعيا الدم

الفئران في الخصيتين بإحدى  
 

Effect of erythropoietin on 
unilateral testicular ischemia / 

reperfusion in rats 
 

ايمان حمدي احمد باشاط /   
 

  
الفينجوليمود )المضاد للدهون الفوسفاتية  تأثير

( على بعض وظائف الكلى 720اف تي واي 

ت النقص الحاد في التغذية الدموية في حاال
 وإعادة االشباع الدموي للكلى في الفئران

 
effect of fingolimod (phospholipid 
antagonist, FTY 720) treatment on 
some aspects of kidney functions 

in case of acute renal ischemia 
reperfusion in rats 

 
 ط / أحمد فؤاد حسين حشاد

راسة مقارنة بين تأثير الفينجوليمود )اف تي د 
، المضاد للدهون الفوسفاتيه، 720واي 

والكورتيزول في حاالت االلتهاب الحاد في 
 البنكرياس في الفئران(

 
Comparative study between the 

effect of fingolimod (FTY 720, 

ط / حنان مصطفى 
 اسماعيل عبد هللا



phospholipid antagonist, and 
cortisol in case of acute 

pancreatitis in rats) 

 التمثيل أوجه بعض على الميريوسين تأثير 
السكري بداء المصابة الفئران في الغذائي  

 
Effect of Myriocin on some aspects 

of carbohydrates and lipid 
metabolism in diabetic rats 

 احمد حسان شيرين/  ط
هللا عبد  

  
 

تأثير اإلن أسيتيل سيستين على تسمم الكبد 
 المستحث في ذكور الفئران

 
Study the effect of N-acetyl 
cysteine on experimental 

induced liver toxicity in male rats 

 
 

ط / نسمة عطية السيد 
 الزناتي

 study the effect of apocynin on 
some renal function in ischemia 
reperfusion injury in male albino 

rats 
دراسه تاثير االبوسينين علي بعض وظائف 
الكلي في حاالت نقص التغذيه الدمويه واعده 
 االشباع الدموي في ذكور الجرزان البيضاء

ط.بسمه عبدالفتاح محمد 
 هالل                 

 Effect of apocynin on liver toxicity 
induced by microwaves in rats  
تاثير االبوسينين على التسمم الكبدى 
 المستحدث بالميكرويف فى الفئران

 

 ط.بسنت مدحت هويدى 

 Study the effect of Crocin on 
endocrine functions of the testis 
before and after damage in rats 
دراسة تأثير الكروسين على وظائف الخصية 
 الهرمونية قبل وبعد اصابة الخصية فى الفئران

 ط.نسرين محمد ابو ادره 



 

 Effect of Querrcetin on exercise 
tolerance in experimental 
hyperthyroidism in male albino 
rats 
تاثير الكريستين على تحمل التمارين فى زياده 
هرمون الغده الدرقيه المستحدث فى ذكور 
 الفئران
 

 ط.مياده محمد احمد عزب.


