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.قمس علم األحياء.   .Lيف يفية الفئران )املصحف العضلة  3والتعبري عن كاسباس  IFN-γمستوايت 
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق.كلية العلوم والتكنولوجيا جبامعة موالان 

 ة ادلاجستري الشريفة أمّية ئن الد فة إدلشر. ة ادلاجستري مة ادلخرت بىنة الدكتورة: ء حىا اال علم إدلشرفة
 .3 وكاسباس ،IFN-γ يفية، ، لويدوريا جذوركلمات البحث: 

 مضادة خصائص ذلا أن يعتقد اليت النبااتت من واحد نوع هو.( L عمالق عشار) لويدوريا 
 عمالق عشار) لويدوريا اجلذور من ادلستخلص اإليثانول إمكانية لتحديد. البحث هذا من واذلدف .للسرطان

L ).مستوايت على IFN-γ، يفية الفئران على الوزن ومتوسط 3 كاسباس (العضلة ادلصحف L ).اليت 
 ( .ادلسرطنة ادلادة) أنثراسنيDimetilbenz (α )-7.12 يسببها

 5 عالجات 6 مع( RAL) العشوائية كامل تصميم ابستخدام جتريبية دراسة الدراسة هذه وكانت
 ،(اجلسم وزن من كغ/  ملغ 50) P1 العالج ورلموعة+(  Kو -K) التحكم رلموعة هو واحد كل مكررات،

P2 (كغ/  ملغ 100 جبرعة BB)، P3 (اجلسم وزن من كغ/  ملغ 150 جرعة)، وP4 (ميثوتريكسات.) 
 6 بعد. اجللد حتت منطقة يف غ/  ملغ 0.025 ادلسرطنة ادلادة عن النامجة الدراسة هذه يف العالج الفئات مجيع

 .أسابيع 2 دلدة.( L عمالق عشار) لويدوريا جذور من اإليثانول استخراج من ادلزيد التعريفي العالج من أسابيع
 ادلناعية 3 كاسباس عن والتعبري ،ELISA قبل من IFN γ ومستوايت الدراسة، هذه يف لوحظ ادلعلمات

 اجتاه يف ANOVA ابستخدام البياانت حتليل مت وقد. الدراسة أثناء الفئران وزن ومتوسط طريقة، ابستخدام
 .hoct α = 0.05 آخر HSD-توكي مع واحد

 ،(79.2±  178.6) أعلى IFN-γ من كغم/  ملغم 150 جبرعة مستوايت أن النتائج وأظهرت
 3 كاسباس عن التعبري أن النتائج وأظهرت K (48.7 ± 25.7 .)و ،P4 (146.3 ± 86.6) مع ابدلقارنة

 اخلسارة هو 3 كاسباس عن التعبري زايدة يف فعالية األكثر أيضا هو اجلسم وزن من كغ/  ملغ 150 جبرعة
 مع العالج واستمرار مرارا احلث ادلسرطنة ادلادة بعد االستقراء، ادلسرطنة ادلادة خالل الوزن( ±0:05  79.05)

 .العالجات مجيع بني وزن متوسط يف زايدة.( L عمالق عشار) الشوك جذور من ادلستخلص اإليثانول
 

 


