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البحث ملخض  

 

الحيواوبت ( مه Nigella sativa. تأثير استخراج اإليثبوول مه الكمون األسود )5102فرتوى ,اوي يوويب. 

البربخ مه الفئران  في MDA Malondialdehyde ومستويبت المىوية غشبء الىزاهة 

(Mus musculus( يتعرض الرطبص )Pbخالت شفويب )  انًششفخ انجٍىنىخٍب: انذكبرشح .

 .زُى سىٌسهىارٍبنًبخسزٍشح وانًششف انذٌٍ: يدب هذٌٍ احًذ انًبخسزٍشسٌ

 

 Nigellaانكهًبد انشئٍسٍخ: ٌزعشع انشطبص خالد شفىٌب, رأثٍش اسزخشاج اإلٌثبَىل يٍ انكًىٌ األسىد )

sativa يسزىٌبد ,)Malondialdehyde MDA , ٌانحٍىاَبد انًُىٌخ غشبء انُضاهخ, انفئشا

(Mus musculus.) 

 

ًٌكٍ أٌ ٌؤدي إنى ثٍشوكسٍذ انذهىٌ وصٌبدح يسزىٌبد  ROSد انشطبص هً واحذح يٍ يظبدس خال

Malondialdehyde  يٍ انجشثخMDA  .واحذ انُبخًخ عٍ اإلخهبد انزأكسذي انُبخًخ عٍ اإلخهبد انزأكسذي

اإلٌثبَىل  هى رعطٍم نهعًهٍخ َضح انحٍىاَبد انًُىٌخ فً انجشثخ. هزا ًٌكٍ انزغهت عهٍهب عٍ طشٌك إداسح

انزً رعًم كًضبداد نالكسذح. انغشع يٍ هزِ  thymoquoinoneانًسزخهض يٍ انكًىٌ األسىد انزي ٌحزىي 

( يٍ انحٍىاَبد انًُىٌخ غشبء Nigella sativaرأثٍش اسزخشاج اإلٌثبَىل يٍ انكًىٌ األسىد ) انذساسخ نزحذٌذ 

( ٌزعشع Mus musculusئشاٌ )فً انجشثخ يٍ انف MDA Malondialdehyde انُضاهخ ويسزىٌبد 

 ( خالد شفىٌب. Pbانشطبص )

يكشساد.  5( يع RALهزِ انذساسخ هً انجحىس انزدشٌجٍخ انزً رسزخذو رظًٍى كبيم انعشىائٍخ )

أشهش وانجبنغخ  3-2انزكىس انزٌٍ رزشاوذ أعًبسهى ثٍٍ  balb/cكبَذ حٍىاَبد انزدبسة عهى فئشاٌ يعذنخ سالنخ 

 أٌبو و 7نًذح  3,3 mg/gr BB/hari/oral( Pbفً هزِ انذساسخ رشًم انزعشع انشطبص )انزٌىل. انعالج  25

 mg/grBB ,2,2 mg/grBB ,2,4 mg/grBB 3,6إعطبء  اسزخشاج اإلٌثبَىل يٍ انكًىٌ األسىد يع خشعخ 

فً  MDA ٌىيب. ربئح نىحع فً هزِ انذساسخ هً ساليخ غشبء يٍ انحٍىاَبد انًُىٌخ ويسزىٌبد  25نًذح 

 . BNT 1%واحذح. إرا كبٌ هُبن فشق حمٍمً خذا ثى انًضً لذيب فً االخزجبس  ANAVAنجشثخ ثى رحهٍههب ثب ا

إعطبء  اسزخشاج اإلٌثبَىل يٍ انكًىٌ األسىد رأثٍش عهى انحٍىاَبد  أٌ ANAVAوأظهشد انُزبئح 

( خالد Pbفً انجشثخ ٌزعشع انشطبص ) MDA Malondialdehyde انًُىٌخ غشبء انُضاهخ ويسزىٌبد 

يٍ اسزخشاج اإلٌثبَىل يٍ انكًىٌ األسىد هً اندشعخ انزً هً فعبنخ  mg/grBB 3,6إعطبء خشعخ  شفىٌب. 

فً انجشثخ يٍ انفئشاٌ  MDA Malondialdehyde فً انزأثٍش انحٍىاَبد انًُىٌخ غشبء انُضاهخ ويسزىٌبد 

(Mus musculus( ٌزعشع انشطبص )Pbخالد شفىٌب ).      

  

     


