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Summary

A

Three experiments were performed in the present study in order to 

investigate the protective role of ethanolic extract of Datura stramonium (D.S.)

leaves against acute & subchronic carbaryl toxicities in rats. Datura stramonium

leaves were collected, identified, dried, powdered & extracted by using 95% 

ethanol with soxhlet apparatus, the final extract was shiny green crystal with 

yielding percent of 23.26 % .

The first experiment was designed to study the acute toxicological 

effects of ethanolic extract of Datura stramonium crude and carbaryl in male 

rats by determining the oral median lethal dose (LD50) by using up and down 

method. The calculated median lethal dose (LD50) was (3185.25) mg/kg B.W. 

for ethanolic extract of Datura stramonium leaves & (328.5) mg/kg B.W. for 

carbaryl insecticide.

The clinical signs were observed daily during the course of the 

experiment, animals with toxic dose of carbaryl showed mainly cholinergic 

symptom, while those with toxic dose of D.S. extract showed mainly 

anticholinergic  symptoms.

The second experiment was isobolographic analysis, that used to 

determine the sort of interaction of the plant extract & carbaryl alone & in

combination. The result showed that the sort of interaction was highly 

antagonism .There was an increase in the combined LD50 of carbaryl & Datura 

stramoinum extract nearly double that of each one alone, making the 

intersection point shifting far away to the right from the triangle of both LD50

alone doses, this was due to the plant contain high level of tropane alkaloids that 

abolish carbaryl cholinergic toxic effect by blocking the muscurinc receptors of 

parasympathetic nerve ending.
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B

The third experiment was designed to study the protective effect of 

D.S.extract leaves against carbaryl subchronic toxicity in male rats. Thirty adult 

male rats, their weight ranged between (300 – 350 gm) were equally divided

into six groups (each group contained five male rats) and treated as following 

for sixty days. Animals of the first group (- ve control group) were given orally 

distal water only , the second group (+ ve control group) given orally dimethyl 

sulfoxide only , animals of the third group ( LC ) were dosed orally with 

carbaryl at low dose ( 5  mg /kg )  ,those of the fourth group ( DLC ) were dosed 

orally with carbaryl at low dose ( 5 mg / kg ) half an hour after the protective 

dose of  D.S. ethanolic extract ( 750 mg /kg ) , the fifth  group ( HC ) was

dosed orally with carbaryl at high dose ( 25  mg/kg ) and the sixth group (DHC)

dosed orally with carbaryl at high dose  ( 25  mg/kg ) half an hour after the

protective dose of  D.S.  ethanolic extract (  750 mg /kg ) .

The results revealed a significant (p<0.05) decrease in body weight and 

food intake in the two treated groups (LC & HC) compared with the + / -

control groups as well as DLC & DHC groups.

Biochemical analysis of clinical enzymes Ach E , GGT and ALT   

showed different results; AchE showed a significant (p<0.05) decrease in acetyl 

cholinesterase activity of both high carbaryl  alone & with D.S.extract (  HC & 

DHC )  which causing about 65- 70 % decrease during the experiment period .

While the low carbaryl dosed group alone & in combination (LC & DLC)

caused about 18 -28 % inhibition in all experiment periods .



Summary

C

GGT & ALT level showed a significant increase (P<0.05) in all treated 

groups of both low & high dosed carbaryl alone & with D.S.extract directly 

proportional with carbaryl dose & period of exposure in comparison with zero 

time & + /- control groups.

Total WBCs, neutrophils, lymphocyte count significantly (P<0.05) 

increased in carbaryl treated groups compared with + /- control groups, while 

basophile, monocyte and eosinophil showed a significant decrease (p<0.05) in 

all treated groups as compared with + /- control groups . PCV showed 

significant (P<0.05) decrease in carbaryl treated groups as compared with + /-

control groups. 

The gross pathological examination (liver, heart, brain, spleen, lung and 

kidney), showed no changes in organs of treated groups, only spleenomegaly 

noticed in (LC & HC) groups.



الخالصة 

أ

ألوراقتم دراستھا لغرض الكشف عن الدور الوقائي للمستخلص الكحولي تجاربثالث 

تم جمع أوراق نبات الداتورا . تحت المزمن في الجرذانضد التسمم الحاد وسترامونیوم االداتور

تمت عملیة للحصول على المسحوق الخام للنبات والذيوتجفیفھا ثم طحنھاوتصنیفھا سترامونیوم 

     )Soxhlet apparatus(ت باستخدام جھاز السوكسلی%95األیثانولعضویا بالكحولاستخالصھ

.% 26,23  ونسبة الناتج النھائي اً لماعأخضر بلوري الشكل المستخلص النھائي كان حیث 

والكارباریلالكحوليالنبات لمستخلص الحاددراسة التأثیر السميلاألولىالتجربة صممت
                             طریقة وقد أتبعت  اان فمویذرجطریق تقدیر الجرعة الوسطیة الممیتة في ذكور العن

)(Dixon,1980باستخدام طریقة الصعود والنزول)Up and Down method(.  

كغم /ملغم   3185,25ھوألوراق نبات للمستخلص الكحوليالوسطیة القاتلةوكانت الجرعة 
                                   .كغم /ملغم     328,5أما الجرعة الوسطیة القاتلة للكارباریل فكانت  ، من وزن الجسم 

وعند أعطاء الجرعة السامة للكارباریل ، لحیوانات التجربة العالمات السریریة یومیاً لوحظت

بینما عند أعطاء جرعة السامة لمستخلص نبات الداتورا سترامونیوم ، لوحظ اغلب العالمات ھي كولینیة 

           .لوحظ اغلب العالمات ھي مضادة للكولینیة 

  analysisIsobolographic    التحلیل الجدولي االیزوبولكراففتضمنتالتجربة الثانیة أما

وأظھرت  .مشتركةوبصورة منفردةالكارباریللمستخلص النباتي وابینالتداخلواستخدم لتقییم نوع

من خالل الزیادة في الجرعة الوسطیة القاتلة لكل من مستخلص ،التضاددنوع التدخل عاليأنالنتائج  

ضعف الجرعة الوسطیة   إلىبصورة مشتركة المعطى فمویاً الكارباریلسترامونیوم وانبات الداتور

بعیداً یمینا و تتجھ نقطة التقاطع لكل من الكارباریل والمستخلص منھما جاعالً قاتلة في الحالة المفردة ال

لنبات على احتواء اوذلك بسببمستخلص والكارباریل لكل من الالمفردةعن المثلث للجرعة الوسطیة

غلق بواسطةللكارباریل السمیة الكولینیةاتالتأثیرالتي تثبط ةتروبینألاویداتالقلمستوى عالي من

       .لالودي ایر ظالنأعصابالمستقبالت المسكیرانیة في نھایة 

سترامونیوم ضد االوقائي لمستخلص أوراق الداتورالتأثیرالتجربة الثالثة صممت لدراسة              

معدل البالغة من الجرذاناً ذكر30تم استخدام . الجرذان   ذكورالتسمم تحت المزمن للكارباریل في 

) خمس لكل مجموعة ( مجامیع 6قسمت بشكل متساوي إلى حیث ).غم 350–300(بینأوزانھا 

                                                                                                     .اً یوم60لمدة وجرعت یومیا 
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اً فقط بینما أعطیت  مقطرأعطیت ماءً ) سالبة المجموعة ال( األولىحیوانات المجموعة   

المجموعة جرعتوقد فقطDimethyl sulfoxideالمذیب )موجبةالمجموعة ال(المجموعة الثانیة 

المجموعة الرابعة جرعت بجرعة واطئة و) كغم /ملغم 5( الثالثة  بجرعة واطئة من الكارباریل فمویاً 

الكحولي بعد نصف ساعة من الجرعة الوقائیة لمستخلص النبات) كغم /ملغم 5(   فمویاً الكارباریلمن

) كغم/ملغم 25( فمویاً من الكارباریلعالیةالمجموعة الخامسة جرعت بجرعة أما ،) كغم /ملغم 750( 

بعد نصف )كغم /ملغم 25( فمویاً كارباریل المجموعة السادسة جرعت بجرعة عالیة من الفي حین

                                                      ) .كغم /ملغم 750( ائیة لمستخلص النبات الكحوليالجرعة الوقساعة من

كذلك الغذاء المستھلك واألسبوعيالجسمفي وزن)P<0.05(معنویاً اً انخفاضأظھرت النتائج   

مع مجموعة السیطرة الموجبة والسالبة مقارنةوالواطئ الكارباریل العالي بمجموعتي المعاملةفي 

                              .االجرعة الوقائیة لمستخلص الداتورباریل الواطئ والعالي الجرعة بعدبالكاروكذلك المجامیع المجرعة 

,ALT  السریریةالتحلیالت الكیموحیویة  للخمائرأما           Ach E , GGT فقد أظھرت نتائج

لكل من مجموعة عالیة الخمیرةفي فعالیة )P<0.05(اً معنویاً نقصانن استیریزاالستایل كولیالخمیرة

في فعالیة نقصان% 70–65حوالي بتسببإذجرعة الوقائیة للمستخلص والمشتركة مع الالكارباریل 

مشتركة مع والالواطئة الجرعة من الكارباریل المفردةبینما المجموعة ،خالل فترة التجربة  الخمیرة

فترات التجربة في فعالیة الخمیرة خاللتثبیط% 28–18حوالي بتتسببالمستخلص 

                                                                                                                    . المختلفة

المعاملة كل المجامیعفي ) P<0.05(معنویةً زیادةً أظھرفقد ALTو GGTمستوى أما         

شتركة مع المستخلص النباتي الكحولي بصورة الموالمفردة والواطئة بالكارباریل العالیةةبالجرع

قبل التجریع مدةایجابیة التناسب مع الجرعة وفترة التعرض وذلك بالمقارنة مع مستویاتھا في ال

.والموجبةومجموعة السیطرة السالبة 

في العدد الكلي لخالیا الدم البیض والعدالت والخالیا اللمفاویة معنویاً كذلك بینت النتائج ارتفاعاً 

بینما الخالیا القعدة ، في المجامیع المجرعة بالكارباریل مقارنة مع مجامیع السیطرة الموجبة والسالبة 

نقصان معنوي في كل المجامیع مقارنة مع مجامیع السیطرة أظھرتوالخالیا الوحیدة الخالیا والحمضة 

في المجامیع المعاملة بالكارباریل اً معنویاً نقصانأظھرتحجم الخالیا المضغوطة أما، ة والسالبة الموجب

                                                                          .مقارنة بمجامیع السیطرة الموجبة والسالبة 
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أظھرت) . والكلیةالرئھ،الطحال،الدماغ ، القلب، الكبد ( الفحوصات العیانیة المرضیة للـ 

مع بالكارباریل المفرد والمشتركللمجامیع المعاملةاألعضاءفي عیانیة ملحوظة عدم وجود تغیرات 

وجود تضخم في الطحال لوحظ في المجامیع المجرعة بالكارباریل بالجرعات المستخلص فیما عدا

                                                                            .  العالیة والواطئة 
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