
الملخص

    یسببھاالتيالثقافةضد)قشطة موریكت لین(سورصفأوراق مستخلصاتتأثیر. ٢٠١٣. حفیظ مستیك برستي, رینى
                           إدارة أطروحة . فيالمختبرفيالھامستراالطفالالمسرطنةالمادةاألولیةالكبدخالیا                  
البیولوجیا .الك إبراھیم ماالنجالبیولوجیا، كلیة العلوم والتكنولوجیا، جامعة الدولة اإلسالمیة موالنا م                  

                                  .ماجستیر,الدیناماممحمد: الدینالمشرف.الماجستیرمةالبینة مھتار: المشرف

ما تستخدم التكلفة العالیة وغالبالمیكانیكیة العالج من ھذا المرض وغالبا . سرطان الكبد ھو واحد من ھذا المرض الفتاك
ما تستخدم  التكلفة العالیة اآلثار الجانبیة وللجسم، وبالتالي فإن استخدام النباتات الطبیة لیكون واحدا الخیار فعالة في عالج 

ومركب یسمى العا ستوغینین كما یشتبھ بقوة المضادة ) قشطة موریكت لین(سورصف ق من استخراج األورا. السرطان
استخراج سورصف أوراق غیر قادرة على الحد من انتشار الخالیا الزائدة من خالل منع . للسرطان في الدراسات السابقة

یمكن أن تسبب السرطان الخالیا ھذه الدراسة .دیمیتیل بنج انترسینا  مادة مسرطنة.انتاج الطاقة الزائدة في المیتوكوندریا
المادة المسرطنة الناجمة عن الھامستر تھدف إلى تحدید أثر على استخراج أوراق سورصف خالیا الكبد األولیة مثقف 

                                                                                                                                    .معدات الطفال

العالج ھو السیطرة السلبیة، ومراقبة ٧مع )رءل(باستخدام التصمیم كامل العشوائیةنوع من البحث ھو دراسة تجریبیة ال
/ میكروغرام ٨٠,مل/ میكروغرام ٤٠مل ،/ میكروغرام ٢٠مل،/ میكروغرام ١٠إیجابیة، ومعالجة تراكیز المستخلص 

٤٨مل لمدة / میكروغرام ٠,١وخالیا الكبد األولیة مثقف التي تم بفعل المادة المسرطنة . مل/ میكروغرام ١٦٠مل، و
وخالیا متكدسة  المرصودة تم زراعة العینات في ھذه الدراسة خالیا الكبد معدات اطفال تتراوح أعمارھم بین ساعة

لمراقبة إیجابیة والعالج، ثم المادة المسرطنةمل / میكروغرام +                             ٪١٠أیام في المتوسط٢الھامستر 
وكانت عینات مزید مقتطفات ورقة السورصف. ساعة٤٨لمدة ٣٧° درجة   حاضنةالكربونأكسیدثاني٪٥حضنت في 

یوما، الحظ الثقافات ٢٤لمدة عند االنتھاء من استخراج أوراق السورصف. ساعة٢٤تعامل مع تركیزات مختلفة لمدة 
إلى , سیتعسیسیتىتخراجاسسورصفالالجدوى واآلثار ورقة, الرئیسي لخالیا الكبد معدات اطفال الھامستر كونفولونیتي

والجدوى , كبیر تأثیر على كونفولونیتي) قشطة موریكت لین(السورصف وأظھرت النتائج أن استخراج أوراق. الخالیا
٤٨مل لمدة / میكروغرام ٠,١األولیة السمسة الثقافات من الخالیا معدات اطفال الكبد الھامستر الناجم المادة المسرطنة 

٢٢،٣٨١٨لقیما              .السى استخراج أوراقج باستخدام تحلیل االحتمالیة، التي كان سورصفوأظھرت النتائ. ساعة
.                                                                                                                                مل/ میكروغرام 

٪ خالیا الكبد األولیة مثقف المادة المسرطنة التي ٥٠یمكن أن تقتل النتائج أن تركیز استخراج أوراق السورصفأظھرت 
كما المحتملة ) قشطة موریكت لین(القیم وأظھرت أن استخراج أوراق السورصف          ..یسببھا االطفال الھامستر

                                                                                                             .المضادة للسرطان ھي المكونات
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