
نور  ، يان ساك. 2013. آر الس لورقة يثانول مقتطف اتب(.Annona Muricata L)تأث م مستو  إنـز

ة(SPGT, SGOT)ناقلـــة ـــ النا ـــ غ ــــ بـــــ(Mus Musculus)إ ا ســـب ـــ  7،12ال

dimetilbenz (α) antrasen (DMBA) ال سم ا قة العل. بطر قسـم. البحث

ســـــــالمية يم إبـــــــرا ـــــك مالــ ــــا موالنـــ جامعـــــــة ــــا والتكنولوجيـــ ــــوم العلـــ ليـــــــة ـــــاة يــ ا علـــــــم

بماالنج ومية العابـدين: املشرف. ا ـ من الـدكتور ، سـ املاج مـة املح نـة بّ الدكتور

س   .املاج

  

ساســـية لمــات ســاك:ال الس لورقـــة يثـــانول ات،(.Annona Muricata L)مقتطــف م مســـتو  إنـــز

  . 7،12 dimetilbenz (α) antrasen (DMBA)،(SPGT, SGOT)ناقلة

 

 

SGPT وSGOT مو انــز اســتخدامھــو يــتم ل الــذي الكبــدكمؤشــر ــام لكبــدل .تلــف إزالــة ــ دور

من السامة السموم ا،املواد م املسرطنة إحدى ـتحتوي  Soursop أوراق .املادة مضـادة ع مركبـات

تقلــل لألكســدة أن يمكــن ــ ات ال مــاتمســتو أنلــذالك. SGOT وSGPTنز ـــ البحــث ــذا غايــة ،

ساكعرف الس لورقة يثانول مقتطف اتب(.Annona Muricata  L)تأث م مستو  ,SPGT)ناقلة إنز

SGOT)ة النا غ بـ(Mus Musculus)إ ا سب  dimetilbenz (α) antrasen (DMBA) 7،12ال

ال سم ا قة   .بطر

 

و البحث ية ذا تجر تصميم دراسة العشوائية باستخدام مجموعات مع (CRD) امل  ست

و  عــةالعـالج تقســيم. مكــرراتأر ـ املجموعــة تـم جرعــات إ ــع  2 .كــغ / ملـغ 100 مـن جرعــة 1 .العــالج أر

تحليــل. كـغ/ مـغ 250 مـن جرعـات 4و،كــغ/ مـغ 200 مـن جرعـات 3 .كـغ/ مـغ 150 مـن جرعـات تـم  وقــد

مــع ســابات تحليــل البيانــات واحــدة ANOVA) التبــاين ا قــة واحــد (طر اتجــاه ــر،ــ يظ ــان فرقـــا إذا

من اختبار ثم حقيقيا دا كب مز  . BNT α = 1٪ مستوى

  

ــ ـ إ ســـاك الس لورقـــة يثـــانول مقتطـــف تـــأث أنّ البحـــث ـــذا اتيحصـــل م مســـتو ناقلـــة إنـــز

(SGPT, SGOT) مـع. موجـود يتفـق ات ـذا إيجابيـة ـ  ALT مسـتو ـرت،U / I 472 154 مراقبـة أظ ـ  وال

ـ جرعـة انخفـاض كب حـد ـ إ التـوا،3و،1،2 ـ مختلفـة ـ  88و،U / I،118 137 U / I 352 134،ع

950 U / I .إ نخلص أن استخراج يمكن ساك أوراقمن يثانول  أن ع الس تؤثر أن انخفاض يمكن

ات م مســـتو ان ـــ (و  SGPT SGOT)لـــل ناقلـــة إنـــز ـــ ف) الف ـــ حملـــوا (العضـــلةامل  7،12 مـــع قـــد

dimetilbenz (α) antrasen (املسرطنة ال  (املادة سم أن .ا ن الفعالـة ح رعـة يمكـن ا ـ ال

ا ات استخدام مستو من د مات ناقلة ل   .كغ/ مغ  200 منجرعات 3و  SGPT SGOT نز


