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 الملخص
 
 

 إىل مستويات (L  موريكاتااننونا )  ليف مقتطف االيثانول تأثري وقد حثت . ٣١٠٢ آيدىال ميفاتسو خري, فينكا
-7.12 العضلةاملصحف ) إناث الفئرانالكبد  (MDA)  املالونديالدهيد و  (االمحق) الفائق( ديسموتاز

Dimetilbenz (α)  Antrasen الدولة  جامعة والتكنولوجيا البيولوجية قسم العلوم، أطروحة .يف اجلسم احلي
 ماالنج (UIN)  اإلسالمية

 
  Dimetilbenz (α)-7،12، الكبد، SOD ،MDA، موريكاتا اننونا :كلمات البحث
Antrasen 

 
االكسدة العالية، مما يسبب زيادة يف نشاط اجلذور احلرة يف . االكسدةوجود اجلذور احلرة املفرطة اليت تسبب 
ال ميكن إال أن نشاط اجلذور احلرة أن حتول دون وجود املواد املضادة . اجلسم وخفض النشاط األنزميي املضادة لألكسدة

احملتوى    .(.L اننونا موريكاتا )واحدة من النباتات اليت ثبت أهنا حتتوي على املواد املضادة لالكسدة هي أوراق. لالكسدة
 استخراج( حتديد أثر إىل هتدف هذه الدراسة وقد حثت. يرتك كمضادات لالكسدة هي مركبات الفالفونويد الذي هو
إناث  (MDA)املالونديالدهيد و  االمحق) ديسموتاز الفائق مستويات على (.L موريكاتااننونا )  أوراق من اإليثانول

 .يف اجلسم احلي dimetilbenz (α) antrasen - 7،12 الكبد الفئران
العالج املستخدمة . مع ستة العالجات وأربعة مكررات  (CRD)يستخدم هذا البحث تصميم تام العشوائية

ملغ / كغ / عن طريق الفم  011مع أربع جرعات، اجلرعة األوىل )  (.Lاننونا موريكاتا )هي استخراج اإليثانول من أوراق
 عن طريق الفم / كغ / ملغ 200) الثالث جرعات، (يوم / عن طريق الفم / ملغم / كغم 150)  جرعةوالثاين / يوم(، 

، واملعايري األنزميية نشاط مضادات األكسدة لقياس .(يوم / عن طريق الفم / ملغم / كغم250) جرعة والرابع (يوم /
 هي مستوياتاملعايري املستخدمة اجلذور احلرة، و  نشاط لقياس .(االمحق) ديسموتاز الفائق هي مستوياتاملستخدمة 

 .٪0من  مستوى الداللة مع ANOVA  البيانات باستخدام وقد مت حتليل .(MDA) املالونديالدهيد
تأثري على مستويات متزايدة من اهليئة العامة  اننونا موريكاتا أظهرت النتائج أن استخراج االيثانول من أوراق

-   2107اخنفضت يف الكبد لدى الفئران اإلناث )املصحف العضلة( اليت يسببها   MDAللسدود ومستويات
,05)) antrasen (P <0αdimetilbenz (، .تعطى أربع جرعات من استخراج االيثانول من أوراق و ، 

العامة للسدود ملغ / كغ / عن طريق الفم / اليوم( هي اجلرعة األكثر فعالية يف زيادة مستويات اهليئة  711جرعات )
(..19 /U ( إىل مستويات طبيعية قرب )0.511ملU/  وقادرة على خفض ،)(مستويات) ملMDA  ،  
 .(نانومول / لرت 5175إىل مستويات طبيعية قرب ) (نانومول / لرت.60716( 
 
 


