
 مستخلص البحث
 Scurulla)، الفحص عمل املضادة للورم مقتطفات امليثانول طفيلي الشاي  3102،  ئةعلومي ، أفريليا مملو ال

atropurpurea) الفئران  دىف جل(Mus musculus)  7,12واملستحثة-
Dimethilbenz(a) Antrasen (DMBA)  يف اجلسم احلي ، البحث ، التخصصات

 ، الكلية العلمية والتكنولوجيا ، اجلامعة احلكمية اإلسالمية مولنا مالك إبراهيم ماالنج ،  البيولوجيا
 البيولوجيا : خالفة خاليل املاجسرت ةاملشرف

 املاجسرتاملشرفة اإلسالمية : أومياة الشريفة 
 ، DMBA، حدوث أورام اجللد، (Scurulla atropurpureaطفيلي الشاي ): رئيسية  الكلمة ال

 الفئران
 Loranthaceae( هو من Scurrula atropurpurea BI. Dansالطفيلي الشاي )

نباتات العائلة الطفيلية اليت تنمو على شجرة الشاي والنباتات اليت تستضيفهم. وقد جرت العادة املعروفة 
Scurrulla) (atropurpurea  لتعمل كعالج بديل خمتلف األمراض واحد منهم كعامل مضاد للورم وذلك

ألن هذه النباتات حتتوي على مركبات الفالفونويد كريسيتني باملوقع مبثابة القامع الورم. هتدف هذه الدراسة إىل 
ران ( يف جلد الفئScurulla atropurpureaحتديد النشاط انتيتومور من استخراج امليثانول الطفيلي )

(Mus musculus اليت يسببها )7,12-dimethilbenz(a)antrasen (DMBA)  يف اجلسم
 احلي .

مكررات. بعض  6عالجات  4( مع RALهذه الدراسة هو استخدام التجرييب متاما تصميم العشوائية )
نول األسيتون تليها استخراج امليثا  25ug/100ulاليت يسببها  DMBAمن هذه العالجات تشمل الفئران 

 ,0mg/KgBB (K+), 750mg/KgBB (Pl), 1500mg/KgBB (P2)من جرعة الطفيلي 
dan 2250mg/KgBB (P3)  كانت حيوانات التجارب املستخدمة ساللة الفئران الذكور ،Balb/c, 

غرام وكانت املعلمات قياس االستعدادات األنسجة  31-01أسابيع وزهنا  6-4الذين ترتاوح أعمارهم بني 
ورام اليت متيتت ضحضور من النمو الشاذ واجللد اماكة طبقة، وحدوث األورام مبا يف ذلك حدوث األنسجة األ

الورم، وحجم العقيدات، وفقدان الشعر واسعة والقروح، وكذلك التغريات يف وزن اجلسم للفئران. وقد مت حتليل 
ق حقيقي جدا مث تليها دنكان اختبار البيانات اماكة طبقة اجللد من قبل يف اجتاه واحد أنوفا. إذا كان هناك فر 

(a1. )٪ 
( يف Scurulla atropurpureaالنشاط مضاد للورم من استخراج امليثانول من الشاي اهلدال )

( ميكن أن تؤثر على املادة املسرطنة اليت يسببها اجللد اماكة طبقة، وحدوث Mus musculusجلد الفئران )
األورام وتشمل حدوث ورم، مما يقلل من حجم العقيدات، وفقدان الشعر، ومساحة سطح اجلرح، وتغريات يف 

من وزن اجلسم يف الفئران. كانت جرعة من مستخلصات الطفيلي فعالة يف تقليل امك طبقة البشرة من اجللد 
 .mg/KgBB 011الفئران كان 

 


