
  الملخص

  

إىل مستويات ديسموتاز الفائق ) يف املناطق احلضرية ) ال( اسياتيكا كينتيلال(تأثري اجلرعة شكل كينتيلال   ٢٠١٢ .سامسول حبري،

 آلوكسان إناث، وهو ما أشعل) اجلرذ النروجيي(اجلرذ األبيض الدماغ   malondialdehyde (MDA)و) االمحق(

  .ا.م,الدين امام حممد :االشرتاكية، املشرف الثاين . سي.م، بييناتول موختارامة. دره  الدكتور: املشرف األول

   

  .، آلوكسان، وإناث اجلرذ األبيضSOD ،MDA، ) يف املناطق احلضرية  )ال( اسياتيكا كينتيلال( غوتو كوال: كلمات البحث

  

) يف املناطق احلضرية )ال( اسياتيكا كينتيلال( وكان الغرض من هذه الدراسة هو حتديد تأثري غوتو جرعة كوال أشكال 

، والتحقيق يف التفاعل بني غوتو جرعة كوال أشكال )يف املناطق احلضرية )ال( اسياتيكا كينتيلال(ومدة إدارة كوال شكل غوتو اجلرعة

  MDA)  االمحق ومستويات(على مستويات ديسموتاز الفائق  )يف املناطق احلضرية  )ال( اسياتيكا كينتيلال(

malondialdehyde)  آلوكسان اليت يسببها اإلناث) اجلرذ النروجيي(الدماغ الفئران البيضاء.  

 ٢منط مضروب يتكون من   (CRD)هذه الدراسة هو البحث التجرييب باستخدام التصميم كامل العشوائية

 وتتكون من اجلرعات الثالث هو شكل العامل األول يف هذه الدراسة هي اجلرعة من أوراق غوتو كوال .مكررات ٣العوامل مع 

مت عالج الفئران يف  .(يوما ٤٢يوما و  ٢٨(والعامل الثاين هو مدة اجلرعة إدارة غوتو كوال ورقة  .مقتطفات، املاء املغلي والطازجة

، وأعطيت الفئران مقتطفات من )ةمراقبة إجيابي(والفئران دون إقامة كينتيلال اسياتيكا خنر ) املراقبة السلبية(الدراسة كانت غري املعاجلة 

يوما، وخنر الفئران واملغلي  ٤٢يوما و ٢٨يوما، نظرا لاللفئران جديدة غوتو كوال خنر ملدة  ٤٢يوما و ٢٨كينتيلال اسياتيكا خنر ملدة 

إذا كان التحليل .انوفا  نيوقد مت حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها باستخدام اجتاه .يوما ٤٢يوما و ٢٨املياه اليت غوتو كوال ملدة 

   .% HSD 1يبني تأثري كبري، واصل بعد ذلك مع اختبار

نتائج هذه الدراسة تشري إىل أن إدارة خمتلف أشكال الدواء جرعة أشكال مثل غوتو كوال مقتطف، األوراق 

  (MDA)ومتنع مستويات) االمحق(الطازجة، واملاء املغلي غوتو كوال ميكن أن تزيد من مستويات ديسموتاز الفائق 

malondialdehyde  كينتيلال(يف حني أن مدة غوتو كوال  .آلوكسان اليت يسببها اإلناث) اجلرذ النروجيي(الدماغ الفئران البيضاء 

، فضال عن التفاعل بني أشكال غوتو جرعة كوال ومدا اإلدارة تؤثر على ٤٢أيام وأيام  ٢٨ )يف املناطق احلضرية  )ال( اسياتيكا

من ) اجلرذ النروجيي(الدماغ الفئران البيضاء   malondialdehyde (MDA)ومستويات) االمحق(مستويات ديسموتاز الفائق 

 .اإلناث آلوكسان اليت يسببها

 


