
 مستخلص البحث
 

الذكور  (Mus musculus)يفية  لفئرانعلي الصورة النسيجي لالشوك  أوراق املستخلص من االيثانول . أتثري4102مصلحة, 
البحث اجلامعي. شعبة علم احلياة كلية العلوم  .يف اجلسم احلي dimetilbenz antrasena (DMBA) 7.12  املستحثة

 والتكنولوجيا. اجلامعة موالان ن مالك إبراهيم اإلسالمّية احلكومية مباالنج. 
 املشرف: الدكتور بينة احملرتمة, املاجستري, جماهدين أمحد, املا املاجستري.

 
 

، تقليديكالطب ال على نطاق واسع يستفيد كثريا منها اجملتمع النبااتت الذيهو أحد من  (Calotropis giganteaالشوك ) أوراق
 ابعتباره دواء من اإلستفادة منها أيضا ومع ذلك، هذا النبات يتمكن .ابلربوالسعال للربد و  والدواء، والرتايق األسنانالم آل األدوية مثل

 ،اخلالاي السرطانية ضد السامة للخالاي الذي له خصائص النشطالعنصر  kardenolida حيتوي علي الشوك أوراق. مضاد للسرطان
املنتجة اخلالاي  )أجهزة امليتوكوندراي السيطرة على قادر على . وذلك العنصر النشط(fibrosarkoma)السرطان  يفيةمبا يف ذلك 

لي ع الشوك أوراق املستخلص من االيثانول معرفة أتثري إىل هذه الدراسة وهتدف للنمو. اخلالاي السرطانية حتتاج إليهاالذي  للطاقة(
 antrasenaأنثراسني أ) dimetilbenz 7.12 الذكور اليت يسببها (Mus musculusيفية ) لفئرانالصورة النسيجي ل

(DMBA) يف اجلسم احلي. 
التحكم  (-K)هو  املستخدمة العالجاتو تكرارا.  عالجات 5مع  (CRD) متاما العشوائية ابستخدام التصميم دراسة جتريبية هذا هو
ملغم  051 جبرعة BB ، (P3)ملغم / كغم  011 جبرعة (P2)، كغ / ملغ 51 جرعة من (P1)، اإلجيايب  التحكم (+K)، السلبية 
 antrasenaأنثراسني  dimetilbenz-7،12 و BBكغ  / ملغ 4.5 رعةجي Metotrexatميثوتريكسات  (P4) / كغم،

(DMBA) 51 ± ترتاوح أعمارهم بني ذكور فئران 51هي  احليواانت املستخدمة. و كغ من وزن اجلسم / ملغ 25 (املادة املسرطنة-
 Mus)للفئران  الكوالجنيألياف تلك  من نسبة الضررو  fibroblasاخلالاي الليفية  عدد من على البياانت البحثية يشملو  يوما. 01

musculus.) البياانت بواسطة  وقد مت حتليلANOVA اختبار دنكان. تليها مث جدا فرق حقيقي إذا كان هناك، يف اجتاه واحد  
 أن مستخلص هذه الدراسة وأظهرت .يفية لفئرانالصورة النسيجي ل أيثر على الشوك مستخلص أوراق نتائج البحث علي أن وأظهرت

 كغم من وزن / ملغم 051 للفئران جبرعة جنيالكوالألياف تلك  من نسبة الضررووجدت  الليفية, عدد اخلالايعلى أيثر  الشوك نبات
 .اجلسم مغ / كغ من وزن 4.5 امليثوتركسات جبرعة السرطان التوليفي, اي هو دواء أفضل منالذي كانت  اجلسم

 


