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 : ملخص 
ومركب تم ترسيم ىذه الدراسة لترشيع جديسات الفزة الشانهية باستعسال مركب الكاتذين 

األبجشييين وكييى انييا انفييرال  كعهامييى ايتييزال وتالسييية  وكييذلر استضريياأل التيي  ير السزييال ل  دييد  
أبجشييين انييا بعييغ الستاليييرات  –كاتذييين وجديييسات الفزية الشانهييية  –لجدييسات الفزيية الشانهييية 

ة فيييص مريييى ل  ونديييا الك يييد والكنيييا لنجييير ال السعر يييين لنكييير  الت  ديييد   هسيييا ة الكيسهحيهيييي
(%0.5H2O2 تيييم اسيييتخدا  السجيييير االكترونيييص الساسييي  لنتحضيييا مييين  ييي ى وحجيييم جدييييسات .)

( من الجر ال البالالين وبذ ى اذهائص ومتداو  الا  ال ة مجاميع 36الفزة الشانهية. تم تضديم )
 –لكى مجسهاة واهمنت ولسد  أربعة اسيا يع بجدييسات الفزية الشانهيية ( ُجَر  3اذهائية وبهاقع )

 أبجشين وكى انا انفرال وكالتالص: – اتذين وجديسات الفزة الشانهية 
 ينية فتير  فضي  السجسهاة األولا: الديسر  الدنيسة والتص استينكت الساأل والالذاأل اااتيال  

( لجديييسات الفزيية VIكاتذييين والرمييز ) -( لجديييسات الفزيية الشانهيييةIالتجربيية وااسيييت الرمييز )
( ميع مياأل 0.5H2O2%الديسر  السهجبية والتيص اهمنيت  ييي )أبجشين  السجسهاة الثانية:  –الشانهية 
كاتذييين  –( لجديييسات الفزيية الشانهييية IIويهمييياط  ينيية فتيير  التجربيية وااسيييت الرمييز )فضيي  الذيير  
( 0.5H2O2%أبجشيين  السجسهاية الثالثية: اهمنيت  ييي ) –زة الشانهية ( لجديسات الفVIIوالرمز )

 –منالم/ كالم من وزل الجدم( من جديسات الفزة الشانهيية  55يهمياط جراة )و  فسهياط  تجريعيامع 
مناليييم/ كاليييم مييين وزل الجديييم( مييين جدييييسات الفزييية  55( وجراييية )V اتذيييين وااسييييت الرميييز )

 (.Xالتجربة وااسيت الرمز ) أبجشين ويهمياط  ينة فتر  –الشانهية 
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( فيييص P≤0.05ا يييارت الشتيييائا اليييا أل ىشييياع انخفا ييياط معشهيييياط اشيييد مديييته  ااحتساليييية )
فييييص مريييى ل  وندييييا الك ييييد والكنيييا لنجيييير ال  MDAوارتفااييياط معشهييييياط فيييص تركييييز  GSHتركييييز 

سات كاتذيييين وجدييييي –السعر يييين لنكييير  الت  ديييد   وألت السعامنييية بجدييييسات الفزييية الشانهيييية 
أبجشييين وكييى انييا انفييرال الييا حرييهل تيي  يرات ا جا ييية فييص الحييد ميين الزييرر  –الفزيية الشانهييية 

 MDAواانخفيياا السعشييه  فييص تركيييز  GSHالت  دييد  ميين يييالل اارتفيياي السعشييه  فييص تركيييز 
 فص مرى ل  ونديا الك د والكنا لنجر ال.

 –الكنهتا ييييييا هل  –الكاتذييييييين  –األبجشييييييين  –جديييييييسات الفزيييييية الشانهييييييية  الكمسااااااات الس:تاحيااااااة:
   يروكديد الييدروجين. –السالهندا  لد يا د 

 
 

Synthesis of Silver Nano particles Using Catechin and 

Apigenin and Study their Anti- oxidant Effect on the 

Laboratory Rats  

Professor Dr. Amera Azez Mahmmod  

Professor Dr Ghada Abdul Ruhman Taqa  

Researcher Rana Talib Ibrahim  

 

Abstract: 

The study was aimed to produce silver nanoparticles using catechin 

and Apigenin each a lone as a reducing and coverage also to 

investigate the anti- oxidant effects of catechin – silver nanoparticles 

and Apigenin silver nanoparticles on some biochemicals parameters in 
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blood serum, Liver and kidney tissue in hydrogen peroxide – exposed 

rats. Scanning    Electron Microscope was used to investigate the 

morphology and size of synthesized silver nanoparticles. (36) adults 

male rats were randomly and equally divided into three groups (3 rat/ 

group). Group (1): control group received drinking water and standard 

diet only, given (I) for catichin – AgNPS and (VI) for Apigenin – AgNPS. 

Group (2): received (%0.5H2O2) with drinking water only for 4 weeks, 

given (II) for catechin – Apigenin and (VII) for Apigenin - AgNPS. Group 

(3): received tap water and standard diet and given (50mg/kg) catechin 

– AgNPS, given (V) and (50mg/kg) Apigenin - AgNPS, given (X). Result 

showed a significant  decrease (P≤0.05) in GSH level and  a significant  

increase in MDA livel in blood serum, liver and kidney tissue of rats. The 

treatment with catichin – AgNPS, Apigenin - AgNPS.each a lone lead to 

positive effect of oxidative damage through the significant   increasing 

(P≤0.05) in GSH level and significant  decrease (P≤0.05) in MDA level 

in blood serum, liver and tissue of rats. 

Key Words: Silver Nano particles – Apigenin – catechin – Glutathione – 

Malondialdehyde – Hydrogen peroxide. 
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 السقدمة:
اصبحت الشانهتكشهلهجص )تضانة الشانه( فص مضدمة السجاات  ات ااىسية الك يير  فيص العد يد 
ميييييين السجيييييياات مثييييييى الكيسييييييياأل والفيزييييييياأل والسييييييب واليشدسيييييية والرييييييشااة والزراايييييية و يرىييييييا ميييييين 

ات   وتعت ييير تضانييية الشيييانهتكشهلهجص او تضانييية اا يييياأل الستشا يييية فيييص الريييالر مييين التضشييي(1)السجييياات
السعاصيييير  الحد ثيييية والتييييص ايييييرت فييييص ااوسيييياة العنسييييية فييييص ا ونيييية اايييييير  وتسنيييير الكثييييير ميييين 
 التس يضييات   ييهل الالا يية مشيييا تريييشيع جديييسات تكييهل  ييسن السيييد ات الشانهييية الييذ   تييراو   يييين 

بانييييا تكشهلهجييييا حد ثييية    ويس ييين ااسييياأل تعريييين مبدييي  لنشيييانهتكشهلهجص(2)نيييانهميتر(  1-155)
انييا  كنسيية  هنانييية تعشييص الضييز  الرييالير( : Nanoمذييتضة ميين الشييانهمتر ويييدل مرييسن  الشييانه )

 .(3)من الستر(  15 -9  والشانهميتر ىص وحد  لنقياس ويعالل )الذصأل الرالير 
( انيييا انييييا تنييير السيييهال التيييص  يييتم تريييشيعيا Nano Materialsتعيييرل السيييهال الشانهيييية )

نيييانهميتر مسيييا  جعنييييا فيييص الشيا ييية تدييينر سييينهكاط ماليييا راط لنسيييهال  155اليييا  1تتيييراو   يييين  بسيييد ات
نيانهميتر  فزيالط اين اييهر ييهاا وصيفات ومييزات جد يد   155األير  التيص تتجياوز ابعالىيا 

. أل الالا يية ميين ا رييال السييهال (4)وفريييد  ا  س يين أل تتهاجييد معيياط فييص السييهال األييير  الالييير نانهييية 
سد ات الشانهية تكسن فص الحرهل انا ميهال جد يد  بريفات وييهاا جد يد  وفرييد  مها بية الا ال

ن اسيييتعساليا فيييص مجييياات انسيييية متشهاييية مثيييى السيييب ايييلنتضيييد  الديييريع فيييص التكشهلهجييييا فزيييالط 
  وميين مسيييزات السييهال الشانهييية انيييا تكييهل (5)واليشدسيية والزراايية والرييشااة و يرىييا ميين السجيياات 

سحية ك يييير  مضا يييى حجسييييا الريييالير جيييداط مسيييا  ييي ل  بالتيييالص اليييا زييييال  نذيييا يا  ات مدييياحة سييي
الكيسيييائص وفعاليتيييا البا هلهجييية وبالتييالص ام انييية ربسيييا بعييدل ك ييير ميين السييهال العالجييية وا ريياليا 
اليييا الخال يييا الستزيييرر   كسيييا أل حجسييييا الريييالير جيييداط  س شييييا مييين اسيييتيدال وايتيييرا  اا ذيييية 

زييياأل واانديييجة الستزيييرر  لنكيييائن الحييييص والتيييالص سييييهلة ا ريييال السيييهال العالجييييية الخنهيييية وااا
  وميين أنييهاي السييهال الشانهييية ىييص الكييرات الشانهييية وانا يييب الكيياربهل الشانهييية (6)وب فيياأل  االييية جييداط 

ق ى  التص نالت اىتساماط واسعاط من (7)وااسالع الشانهية وااليال الشانهية وجديسات الفزة الشانهية 
 Silver Nanoالبياحثين والسختريين بسجييال الشيانهتكشهلهجص. وتعيد جديييسات الفزية الشانهييية )

particles( من السهال الشانهية السعدنية )Metal Nano Materials وىص عبار  ان جديسات )
. تتستع جديسات الفزية الشانهيية (8)نانهميتر  155الا  1متشا ية فص الرالر  تراو  حجسيا  ين 

يزات ويرائص فريد  من نهايا نظراط لسداحتيا الدسحية الك ير  جيداط مضارنية ميع حجيم اليدقائا بس
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الشانهية الرالير جداط من السهال الشانهية السيسة فص العد د من التس يضات ا  استخدمت فص تريشيع 
جيية مزالات االتيابيات والفسرييات والفا روسيات  فزيالط اين اسيتخداميا فيص ا ريال السيهال العال

ومحاربيييية ااورا  الديييير انية ميييين يييييالل حييييج اسنييييية السييييهت الس ييييرما لخال ييييا الديييير ال وبالتييييالص 
الضزيياأل انييييا  كسييا تعييد جديييسات الفزيية الشانهييية ميين مزييالات اا دييد  التييص تعسييى انييا قييشص 

  فزييالط ايين اسييتعساليا فييص (15و  9)ومحاربيية الجييذور الحيير  التييص تتكييهل لايييى جدييم الكييائن الحييص 
أيييير  مثيييى ميييهال التجسييييى وميييراىم الهقا ييية مييين ا يييعة الذيييسس الزيييار  وانتيييا   يييسالات  مجييياات

 .(11)الجرو  واالوات الس ية و يرىا 
 تم ترشيع جزئيات الفزة الشانهية من يالل تحهيى معدل الفزة اليا فزية نانهيية  يسن 

هييى وايتيزال نانهميتر( من يالل استخدا  اهامى ايتيزال تعسيى انيا تح 155-1الحجم الشانه  )
Agا هنيييات الفزييية )

(  وتكيييهل اهاميييى اايتيييزال أميييا ميييهالاط °Ag( وتحهينييييا اليييا فزييية نانهيييية )+
الريهل ه  او اسيتعسال  ير  الحيج  هسيا ة الحيرار  والسهجيات الفيه   ال يص  يسيائية مثى سيترات 

تا اا غ صهتية او  هسا ة استعسال الشباتات ومدتخنراتيا الحاوية انا السركبات الفعالة )نها
نهييييدات والفالفهنييييدات والسركبيييات الفيشهليييية والتيييص تديييتعسى فيييص السديييااد  انيييا ضالثيييانه ( مثيييى ال

( فزييالط ايين Bioreductor agentsترييشيع جديييسات الفزيية الشانهييية كعهامييى مختزليية حيهييية )
آمشيية   هنيييا تييهفر الالسيياأل وااسييتضرار لنجديييسات الشانهييية وتسشييع تحننيييا وترا سيييا  كسييا تعييد مييهالاط 

ورييريية وصييد ضة لن يقيية مضارنيية بييالسهال الكيسيائييية والتييص قييد تيي ل  الييا ا ييار سييامة وسيين ية انييا 
( AgNPSالكييائن الحييص وال يقيية  وقييد أجريييت لراسييات سييابضة لترييشيع جديييسات الفزيية الشانهييية )

ذييجر وباسيتعسال مدتخنريات الشباتيات وال يذور والضذيهر وااورا  والجيذور وحتيا الفها يو ولحياأل ال
وقد   ت فعالية تنر السدتخنرات فص ترشيع جديسات فزة نانهيية  يير سيامة وآمشية مين ناحيية 

 .(15و 14و  13)استعساليا فص اال  العد د من اامراا لول حرهل أاراا جان ية   ى 
ا يييارت لراسييييات اد ييييد  اليييا الييييدور الهقييييائص السزييييال ل  ديييد  لجديييييسات الفزيييية الشانهييييية 

تخنريييات الشباتييية مييين يييالل قييدرتيا انيييا قييشص الجيييذور الحيير  الستكهنييية السحزيير   هسييا ة السد
   يشسييييا او ييييحت لراسييييات أييييير  أل لجديييييسات الفزيييية الشانهييييية (16)لايييييى نظييييا  الكييييائن الحييييص 

)السحزيير  باسييتعسال السييهال الكيسياوييية( تيي  يراط سيين ياط وسيياماط انييا يال ييا واندييجة الكييائن الحييص ميين 
الكيسيائيييية الديييامة انيييا سيييس  الجدييييسات وتحفييييز حالييية ااجييييال ييييالل احتساليييية تجسيييع السيييهال 

الت  دد  ومشيا اسنية السهت الس رما الخنه  ويعتسد  لر انا التركيز السدتعسى وفتر  التعيرا 
. وألل جديسات الفزة الشانهية تسنر حجساط صاليراط  ف ل  لير  ي ل  (17)لجديسات الفزة الشانهية 

ليييا لاييييى جديييم الكيييائن الحيييص وترا سييييا فيييص العد يييد مييين ااازييياأل اليييا سييييهلة ليهلييييا وولهجييييا ا
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(  فزيالط اين ترا سييا فيص AgNPSوااندجة حيج  عد الك يد العزيه ااول السديتيدل مين ق يى )
  وألجى تضنييى ا  يار الدين ية الشاجسية (18)الكنا والدماغ والضنب والرئتين محد ة  ذلر ا راراط بالالة 

ية فيص تريشيع جدييسات الفزية الشانهيية   يم اسيت دال السيهال الكيسيائيية ان استعسال السهال الكيسيائ
بالسدتخنرييييات الشباتييييية كهنيييييا تعييييد مرييييدراط  شييييياط بييييالسهال الفعاليييية )نييييهاتا اا ييييغ الثييييانه ( مثييييى 

نهيييدات و يرىييا والتييص تعسييى كعهامييى ايتييزال ا هنييات الفزيية ضالسركبييات الفيشهلييية والفالفهنيييدات وال
(Ag

(  فزييالط ايين  ليير تعييد نييهاتا اا ييغ الثييانه  مركبييات °Agالييا فزيية نانهييية )( وتحهينيييا +
آمشيية ومتييهفر  بالييزار  فييص السسنكيية الشباتييية وصييد ضة لن يقيية ا  ييشجم ايين اسييتخداميا أ  آ ييار سيين ية 
وسامة تيدل حيا  الكائن الحص وال يقة  كسا  شجم ان استخداميا الحريهل انيا كسييات ك يير  مين 

انهييية وبهقييت وجيييد قريييرين نديي ياط مضارنيية بييالسرائا األييير  السدييتعسنة فييص جديييسات الفزيية الش
 .(25و  19)( AgNPSترشيع )

جديييسات الفزيية الشانهييية باسييتعسال مركييب الكاتذييين ومركييب  تيييدل الدراسيية الييا ترييشيع 
األبجشييين ولراسيية ت  يرىييا السزييال ل  دييد  انييا بعييغ ميين الس  ييرات الكيسهحيهييية فييص مرييى ل  

ك د والكنا لنجر ال السخت ريية السعر ية لنكير  الت  ديد  السديتحدا  هسيا ة  يروكدييد ونديا ال
 %(.5.5الييدروجين )
 طرائق العسل

 ترشيع جديسات ال:زة الشانهية:
نييا  ريضييية باااتسيييال ا Silver Nanoparticlesتييم ترييشيع جدييييسات الفزيية الشانهيييية 

الشباتيييات او مدتخنرييياتيا او ايييزل احيييد والتيييص تتزيييسن اسيييتخدا   (15)الشيييانه تكشهليييهجص اايزييير
مركبييات اا ييغ الشييانه  ميين نبييات معييين وميين  ييم اسييتخدامو فييص اسنييية ترييشيع جديييسات الفزيية 
الشانهية. وقد تم استخدا  مركب الكاتذين )من صيش  السركبيات الفالفهنيد ية: الفالفيانهل( ومركيب 

ا انفيييرال فييص ترييشيع جدييييسات اابجشييين )ميين صيييش  السركبييات الفالفهنيد يية: الفالفيييهل( وكييى انيي
( كعهامييى ايتييزال وتالسييية واسييتضرار لنجديييسات الشانهييية  ا  تييم AgNpsالفزيية الفزيية الشانهييية )

( باسيتعسال مني  نتيرات الفزية 1Mm( وبتركييز )AgNO3تحزير محنهل مائص لشترات الفزة )
تذيين ومركيب والساأل السضسر الخالص مين اا هنيات  كسيا تيم تحزيير محنيهل ييزين مين مركيب الكا

منينتير مين السحنيهل السحزير لسركيب الكاتذيين  10اابجشين وكى انا انفرال بعد  لر تم ا يافة 
منينتر مين السحنيهل نتيرات الفزية ميع مراايا  التديخين  90ومركب اابجشين وكى انا انفرال الا 

هل لرجييية مقهيييية ولسيييد  سيييااتين ميييع التحريييير السديييتسر وقيييد تيييم تسيييييز تكييي 60انيييا لرجييية حيييرار  
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جديييسات الفزيية الشانهييية ميين يييالل تالييير لييهل السحنييهل لكييى ميين نتييرات الفزيية الكاتذييين ونتييرات 
  (21)الفزيية مييع اابجشييين ميين اييد م النييهل الييا ااصييفر الفييات  وميين  ييم الييا النييهل ال شييص الييدا ن 

اجر  بعيدىا  يرل مركيز  لنسحنيهل الشياتا  هسيا ة جيياز السيرل السركيز  السيا  رو  وانيا سيراة 
12.000rpm   لقيضيية وقييد تييم تجرييين الراسييب )بعييد اسنييية  ديينو بالسيياأل السضسيير( فييص  30ولسييد

  وقيد (23,22)لرجية مقهيية ألجيى الحريهل انيا مديحه  جيال  37الفرل الكيربائص وبدرجية حيرار  
جر  تذخيص اولص لنجديسات الشانهيية الستكهنية مين ييالل التاليير التيدريجص فيص االيهال  كسيا تيم 
 التحر  ان   ى وحجم الجديسات الشانهية من يالل الفحص بجياز السجير االكترونص الساس  

SEM) Scaaning Electron Microscope.) 
 تجارب الحيهانات

كاتذييين وجديييسات  –ل  دييد  لجديييسات الفزيية الشانهييية تييم التحيير  ايين الفعالييية السزييال  
أبجيييين ميين ييييالل لراسيية ت  يرىيييا انييا بعيييغ ميين الستالييييرات الكيسهحيهييية فيييص  –الفزيية الشانهييية 

مرى ل  ونديا الك د والكنا فص  كهر الجر ال ال يزاأل والسعر ة لنكير  الت  ديد  السديتحدا 
( 255-255الجير ال ال يزياأل وبيهزل )( من  كيهر 36(  حيج تم أيذ )H2O2 0.5% هاسسة )

( اس هااط وقد تم الحرهل انييا من  يت الحيهانات السخت ريية فيص 1±15 را  وبااسار تراوحت )
 نية السب ال يسر / جامعة السهصى. تم و ع الحيهانات فص أقفاا ياصة معد  يريراط لييا 

كسا تم و ع الحيهانات فص ا   ا  4مع مرااا  تعقيم ااقفاا وتشظيفيا وت د ى نذار  الخذب كى 
 رفييية ياصييية تتيييهفر فيييييا الظيييرول السالئسييية مييين إ ييياأل  وتيهيييية ولرجييية حيييرار  مشاسيييبة  وتركيييت 
الحيهانات لفتر  اس هاين  دول معامنة و لر ألجى الت  د من ينهىا من األمراا   م بعد  لير تيم 

 الص:( ُجر  لكى مجسهاة وكالت6اذهائية وبهاقع )مجاميع  6تضديسيا الا 
ة اااتيال يية والسيياأل ضييُاييدت مجسهايية الديييسر  الديينيسة وقييد تييم تالييذ تيا بالعني السجسهعااة الولاا :

( لجدييسات الفزية Iد ااسييت الرميز )اسيا يع وقي 4 ينة فتر  التجربة والبالالة فض  اااتيال  
 ابجشين. -( لجديسات الفزة الشانهيةVIكاتذين والرمز ) -الشانهية

(  يير السعيالجين وقيد دت مجسهاة الدييسر  السهجبية ) يروكدييد اليييدروجيناُ  السجسهعة الثانية:
فضيي  ( 0.5%ة اااتيال يية وميياأل الذيير  الحيياو  انييا  يروكديييد الييييدروجين )ااسيييت العنيضيي

كاتذيين  -( لجدييسات الفزية الشانهييةIIاسيا يع وااسييت الرميز ) 4 ينة فتر  التجربية البالالية 
 ابجشين. -( لجديسات الفزة الشانهيةVIIوالرمز )

ة اااتيال ة وماأل الذر  الحاو  انا  يروكديد اليييدروجين ضتم تالذ تيا بالعني السجسهعة الثالثة:
منالم/ كالم مين  50كاتذين وبجراة ) -جديسات الفزة الشانهيةب تجريعيا فسهيا( مع %0.5)
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( وجيير  تس يييا نفييس Vت الرمييز )اسييا يع وااسييي 4وزل الجدييم( و ينيية فتيير  التجربيية البالاليية 
 ابجشين. -( والخاصة بجديسات الفزة الشانهيةXالجراة انا مجسهاة الحيهانات )

 جسع نساذج الدم واألندجة:
جسعت نسا   الد  ييالل الفتيرات )ق يى السعامنية ا  اليزمن صيفر  بعيد السعامنية ب سي هاين  
بعد السعامنة ب ربعة اسا يع( و لر من يالل تخد ر الجر ال باستعسال اإل ثير ولبزيع  يهانص ومين 
 ييم تييم سييحب الييد  ميين محجيير العييين باسييتعسال انا يييب  ييعرية ياصيية  بعييد  ليير تييرع الييد  حتييا 

لقييييائا وانييييا سييييراة  15م ُو ييييعت اانا يييييب فييييص جييييياز السييييرل السركييييز  لسييييد   تخثيييير وميييين  يييي
3500rpm   وقييد تييم حفييا مرييى الييد  (24)و لير ميين اجييى فرييى الجييزأل الستخثيير ايين مريى الييد  

 احضاط فص التجسيد لحين ااستعسال فص التجار  الالحضة.
لهصييهل الييا نيا يية تييم جسييع ايشييات ااندييجة )الك ييد والكنييا( بعييد انتييياأل فتييرات السعامنيية وا

التجربة  ا  تم التزحية بالحيهانات بسريضة الخنع العشضيص وبعيدىا تيم تذيري  الحيهانيات واستقريال 
الك د والكنا وو عيسا فص السحنهل الفدنجص البارل  بعيدىا تيم حفيا العيشيات الشدييجية فيص الت رييد 

 لحين إجراأل التجار  الالحضة.
 لدراسة الحالية:تغيرات الكيسهحيهية السحددة في اسال

  (25)فييص مرييى الييد  باااتسييال انييا  ريضيية كا يي  ا نسييال  GSH الكنهتا ييا هل قييدر تركيييز 
  كسيييا تيييم تضيييد ر تركييييز Morden (26)وفيييص ندييييا الك يييد والكنيييا باااتسيييال انيييا  ريضييية الباحيييج 

ص   وفيي(27)وجسااتييو  Muslishلد يا ييد فييص مرييى الييد  باااتسييال انييا  ريضيية الباحييج   السالهندا
 .Volken (28)نديا الك د والكنا باااتسال انا  ريضة الباحج 

 التحميل الحرائي:
( SPSS 17تييم تحنيييى الشتييائا احرييائيا ميين يييالل اسييتعسال  رنيياما التحنيييى ااحرييائص )

  كسييا تييم اسييتخدا  ايتبييار Standard Error والخسيي  القياسييص  Mean يييدل تحد ييد السعييدل 
Duncan  تحنيى ANOVA  من اجى السضارنة  ين ا ثر من متالييرين ومين  يم ا جيال ااييتالل

فرقيا معشهييا واشيد  P≤0.05والتيص اات يرت اشيد  P-Value ين القيم مين ييالل قيسية ااحتساليية 
P 0.05  (29)فرقا  ير معشهياط. 

 الشتائج والسشاقذة
 تذخيص وتهصيف جديسات ال:زة الشانهية
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( اليا انتيا  وتريشيع ميهالاط Green Nano Technologyتييدل تضشيية الشيانه الخزيراأل )
نانهية اقى  يراراط وسيسية انيا صيحة الكيائن الحيص والشظيا  ال يقيص وييتم  لير اين  رييا اسيتعسال 
مهالاط امشة و ير سامة وصد ضة لن يقة تداىم فيص تريشيع السيهال الشانهيية فزيال اين تهفرىيا وب نفية 

 .(14 ,20)قنينة 
سييات فييص الدييشهات الضنينيية السا ييية الييا اسييتعسال الشباتييات فييص وقييد اتجيييت اابحيياا والدرا

تريييييشيع السيييييهال الشانهيييييية ليييييهفر  وتشيييييهي الالسييييياأل الشبييييياتص و زارتيييييو بيييييالسهال الفعالييييية مثيييييى الفيشيييييهات 
والفالفهنييييدات والتيييص   تيييت فعاليتييييا الك يييير  فيييص السدييياىسة وبذييي ى ك يييير فيييص تريييشيع الجدييييسات 

وتالسييية واسييتضرار لنجديييسات الشانهييية وتضنييى ميين سييسيتيا وتسشييع الشانهييية ا  تعسييى كعهامييى ايتييزال 
عييد مركييب الكاتذييين ومركييب اابجشييين  . ميين جانييب اييير (52)تحننيييا وااييال  تجسعيييا فييص السحنييهل 

انه ( ويتهاجيييد مركيييب الكاتذيييين باليييزار  فيييص ات الفالفهنييييدات )نيييهاتا األ يييغ الثيييمييين صيييش  مركبييي
. فييص حييين  تهاجييد مركييب اابجشييين (31)ر اافهكييالو الذييا  اايزيير وبييذور العشييب والكييرز وبييذو 

وقييد تيييم اسيييتخدا  السييرك ين السذيييار الييسيييا فييص ااييياله فيييص تريييشيع  (32)بالييزار  فيييص اورا  البضيييدونس 
جديسات الفزة الشانهية وتم التحضا من تكهل الجديسات الشانهية من يالل الكذ  ااولص والذ  
  ييهل ميين يييالل التاليييير التييدريجص فييص لييهل محنييهل نتييرات الفزيية ميين اييد م النييهل الييا ااصييفر 

التييدريجص لنيهل ال شييص الالياما السائيى اليا ااسييهل. ويعيد التالييير السائيى اليا ال رتضيالص وبعييدىا اليا ا
والذ  قد   يهل سي بو  (34و33)الحاصى فص االهال لليال اوليا انا تكهين جديسات الفزة الشانهية 

اسنييية اا دييد  التييص تحرييى لسركييب الكاتذييين واابجشييين وتكييهل مركييب جد ييد  يي ل  بالتييالص إلييا 
( رنيييين). وقيييد  عيييز  الدييي ب أ زييياط إليييا اسيييتثار  (35)ات الفزيييةحريييهل تاليييير النيييهل لسحنيييهل نتييير 

والتييص تحرييى فييص اييدل ميين السعييالل  Surface Plasmon resonanceالبالزمييهل الدييسحص 
 .(32 ,36) شتيجة الا وصهل قسر جديساتيا الا السقياس الشانه  

سات ( ألجى التحر  ان   ى الجديSEMتم استخدا  جياز السجير االكترونص الساس  )
( صهر  لنسجير االكترونص الساس  لجديسات الفزة 1الشانهية وتحد د مضا يديا ويه   الذ ى )

 Nanoكاتذييين وقييد  يشييت نتيجيية القييياس ال الجديييسات الشانهييية  ات ا يي ال كروييية ) -الشانهييية

Spheralر واسييعة وبالتييالص ا بييات بيي ل السريضيية السدييتخدمة فييص تخنيييا الجديييسات الشانهييية (  ييي
يضيية ناجحيية جييداط لنحرييهل انييا لقييائا فزيية نانهييية مشتظسيية وبسعامييى تهزيييع حييال اييير معييدل  ر 

( صييهر  السجييير االكترونييص الساسيي  2)الذيي ى نييانهميتر(. وي ييين  42.28حجييم الييدقائا الشانهييية )
لجدييييسات الفزييية الشانهيييية السحزييير  باسيييتخدا  مركيييب اابجشيييين  وقيييد ااييييرت صيييهر القيييياس ال 

( والتيص ُ عيد مين ا ثير مين اا يي ال Nano pheralانهيية اييرت بذي ى كيرو  )لقيائا الفزية الش
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الفعالة كيسائيا كسزال ب تيير  أو مزيال لي ورا  الخ يثية  ومين ييالل حديا  معيدل قسير اليدقائا 
 نانهميتر(. 48.6اير )

 
 كاتذين –لجديسات ال:زة الشانهية  SEM(: صهرة 6شكل)

 
 أبجشين -لجديسات ال:زة الشانهية  SEM(: صهرة 0شكل)

ميين يييالل الشتييائا التييص تييم التهصييى ليييا نالحييا ال مركييب الكاتذييين سيياىم  ترييشيع لقييائا 
فزة نانهية  ات حجم اصالر من حجم الدقائا الشانهية لنفزة السرشعة باستخدا  اابجشين حيج 

ر  انيييا لقييائا فزيية نييانهميتر(  انيييو ترييش  الييدقائا السحزيي 6.37 ييال الفييار   ييين الحجسييين )
 كسهمييييةنيييانهميتر( واليييذ  تعيييرل مييييو الجدييييسات ال 155-1نانهيييية تضيييع  يييسن السيييد  الشانهيييية )
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(Quantum Particles او الشضاة )الكسهميية (Quanim Dots  والتيص ا )اسيتخداميا فيص  ح يذ
  .(37)التس يضات الحيهية 

 ال:حهصات الكيسهحيهية السدروسة في البحث
 يهن في مرل الدم ونديج الكبد والكم امدتهى الكمهتاث .6

( فيييص P≤0.0.5( حريييهل انخفا ييياط معشهييييات )1ااييييرت الشتيييائا السه يييحة فيييص جيييدول )
( السعييييامنين   يروكديييييد الييييييدروجين IIفييييص مرييييى الييييد  مجسهايييية الجيييير ال ) هل الكنهتا ييييا تركيييييز 

الديينسية  وقييد  عييز  فتيير  السعامنيية اربعيية اسييا يع اشييد مضارنتيييا مييع مجسهايية الديييسر  ل( و 0.5%)
الد ب الا حالة ااجيال الت  دد  نتيجة اسيتخدا   يروكدييد اليييدروجين ميع مياأل الذير  ولسيد  

فيص اانديجة واليد   فزييال  لجيذور الحير  واسيتفال الكنهتا ييا هل اربعية اسيا يع مسيا  ي ل  الييا تحيرر ا
 GSHالسختيييزل  ا هل الكنهتا يييالشيياتا مييين ا ديييد   GSSGالس كديييد  الكنهتا يييا هل ايين زييييال  تكيييهل 

مسيا  ي ل  اليا نضريال  فهسيفات ىييدروجشيز-6 نتيجية لنيشضص الحاصيى فيص فعاليية انيزيم كنهكيهز 
واليذ   عسيى رييدا تيز  لفعالية ونذا ية انيزيم كنهتا يا هل السيم  NADPHانتا  السرافا اانزيسص 

جانب اير اتت معامنة من  (41)الس كدد  الكنهتا ا هل السختزل الا  الكنهتا ا هل انا ااال  تكهين 
منالييم/ كالييم ميين وزل الجدييم( ميين جديييسات الفزيية الشانهييية  50( بجرايية )Vمجسهايية الجيير ال )

ولفتيير  السعامنيية اسيي هاين  الكنهتا ييا هل فييص تركيييز  P≥0.05 اتذييين الييا حرييهل ارتفااييا معشهييياط 
لتركيبية الشانهييية (  ييير السعيالجين باIIواربيع اسيا يع اشييد مضارنتييا ميع مجسهايية الدييسر  السهجبية )

والتيص ا يارت اليا فعاليية الجدييسات الشانهييية  (43 ,42)وتتفيا ىيذه الشتيائا ميع نتيائا لراسيات سيابضة 
اا ديييد  ومشييييا  الاتلنفزييية السحزييير  باسيييتخدا  نيييهاتا اا يييغ الثيييانه  فيييص رفيييع مديييتهيات مزييي

سيياىست وبذيي ى فعيييال فييص اليييتخنص ميين مذييي نة  كسييا ال التركيبييية الشانهييية لنكاتذيييين ل الكنهتا ييا ه 
فييص ااوسيياة السائييية وكييذلر نفا  تييو   وبانييونضرييال التييهافر الحيييه  لسركييب الكاتذييين نظييراط لذييحة 

الضنينة ا ر جدار اامعاأل الدقيضة مسا  عشص اد  ااستفال  من السركب وزيال  بالتيالص كسيية الجيري 
هل ا راراط جان ية ناتجة من ترا م مركيب الكاتذيين  ولفترات ا هل وىشا بالتالص قد   ل  الا حر

وتديم جديسات الفزة الشانهية فص تحدين التهافر الحييه  لنكاتذيين بسيا  زيسن بضياؤه فتير  ا يهل 
فص السجر  اليدمه  ميع تعزييز ا القيات مشظسية لنسركيب السعيرول بخرائريو السزيال  ل  ديد  

ار  الجذور الحر  مسا  دييم فيص رفيع مديتهيات  هنو  عد من مزالات اا دد  الس يعية التص تح
 .(44)فص مرى الد   الكنهتا ا هل 

 

في مرل دم ذكهر  GSHكاتذين عم  تركيز  –(: تأثير جديسات ال:زة الشانهية 6جدول )
 الجرذان
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رقم 
 السعامالت السجسهعة

 هل مهل/ لتر(وم)مايكر  GSHتركيز 
 قبل السعاممة
 الزمن ص:ر

 بعد السعاممة
 اربع اسابيع اسبهعين

 الديسر  الدنيسة 1
(I) 

0.232 ± 3.067 
Aa 

0.248 ± 3.027 
Ba 

0.121± 3.627 
Ba 

 الديسر  السهجبة 2
(II) 

0.381 ± 3.785 
Aa 

0.095 ± 2.385 
Ab 

0.217 ± 1.697 
Aa 

3 
 مجسهاة

 H2O2  +Catechin-AgNPS 
 (V ) 

0.170 ± 3.192 
Aa 

0.232 ± 5.142 
Cb 

0.264 ± 6.195 
Cc 

 الخطأ القياسي. ±( Mean* تذير القيم في الجدول أعاله ال  السعدل )
** الحاارا الرااغيرة السختم:ااة أفقيااا  واألحاارا الكبياارة السختم:ااة عسهديااا  تذااير الاا  ال ااتالا السعشااه  عشااد 

 .P≤0.05مدتهى احتسالية 

 
 

 GSHانيا تركييز  أبجشين –انا صعيد آير وميسا  خص نتائا ت  ير جديسات الفزة الشانهية 
كاتذييين   –فضييد اتفضييت الشتييائا التييص تييم الحرييهل انييييا مييع نتييائا تيي  ير جديييسات الفزيية الشانهييية 

 (.2وكسا مه   فص الجدول )
 

في مرل دم ذكهر  GSHعم  تركيز  أبجشين –(: تأثير جديسات ال:زة الشانهية 0جدول )
 الجرذان

رقم 
 السعامالت السجسهعة

 هل/ لتر(هل موم)مايكر  GSHتركيز 
 قبل السعاممة
 الزمن ص:ر

 بعد السعاممة
 اربع اسابيع اسبهعين

 سةيالديسر  الدن 1
(VI) 

0.099 ± 3.863 
Aa 

0.131 ± 2.995 
Ba 

0.149± 4.099 
Ba 

 الديسر  السهجبة 2
(VII) 

0.472 ± 4.463 
Ac 

0.104 ± 2.530 
Ab 

0.199 ± 1.817 
Aa 

3 
 مجسهاة

 H2O2  +Apigenin-AgNPS 
 (X ) 

0.386 ± 3.608 
Aa 

0.430 ± 5.273 
Cb 

0.203 ± 6.635 
Cc 
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 الخطأ القياسي. ±( Mean* تذير القيم في الجدول أعاله ال  السعدل )
** الحرا الرغيرة السختم:ة أفقيا  واألحرا الكبيرة السختم:ة عسهدياا  تذاير الا  ال:ارم السعشاه  عشاد مداتهى 

 .P≤0.05احتسالية 

كاتذييين الييا حرييهل  –انييا صييعيد آييير ألت معامنيية الجيير ال بجديييسات الفزيية الشانهييية 
تحدن وا   فص وايفة الك د والكنا والذ  انع س من يالل اارتفاي السعشيه  فيص معيدل تركييز 

GSH  مجسهايية( فييص نديييا الك ييد والكنيياV( مضارنيية مييع مجسهايية الديييسر  السهجبيية )II وكسييا )
يييييج تعسييييى جديييييسات الفزيييية الشانهييييية انييييا زيييييال  التييييهافر الحيييييه  (. ح3مه يييي  فييييص الجييييدول )

Bioavailability  لسركييب الكاتذييين وبالتييالص ام انييية وصييهلو الييا ااندييجة الستزييرر  وبالتييالص
 ديياىم فييص يفييغ الكيير  الت  دييد  ميين يييالل قييشص الجييذور الحيير  السترا سيية انييا نديييا الك ييد 

 ا تحدييييين الس  ييييرات الكيسهحيهييييية لنك ييييد والكنييييا والكنييييا الستزييييررين وىييييذا  ييييشع س ا جا ييييياط انيييي
 .(48و  47)

 
 
 

 في نديج الكبد والكم  لمجرذان GSHكاتذين عم  مدتهى  –(: تأثير جديسات ال:زة الشانهية 3جدول )

 الخطأ القياسي. ±( Mean* تذير القيم في الجدول أعاله ال  السعدل )
 .P≤0.05** الحرا السختم:ة عسهديا  تذير ال  ال تالا السعشه  عشد مدتهى احتسالية 

 

فيص ندييا  GSHأبجشيين انيا مديته   –ميسا  خص نتائا ت  ير جديسات الفزة الشانهيية 
 –الك د والكنا فضد اتفضت الشتائا التص تم التهصيى اليييا ميع نتيائا تي  ير جدييسات الفزية الشانهيية 

راط لنخريييائص السزيييال  ل  ديييد  لسركيييب األبجشيييين التيييص سييياىست فيييص رفيييع مديييته   اتذيييين  نظييي

رقم 
 السعامالت السجسهعة

 )نانهمهل/ لتر( GSHتركيز  )نانهمهل/ غم( GSHتركيز 
 الكمية الكبد

1 
 الديسر  الدنيسة

(I) 
132.930 ± 5203.350 

A 
33.483 ± 1926.466 

A 

2 
 الديسر  السهجبة

(II) 
231.246 ± 2845.820 

B 
18.532 ± 781.963 

B 

 مجسهاة 3
 H2O2  +Catechin-AgNP 

 (V) 
81.581 ± 5058.560 

A 

16.931 ± 1948.688 

A 
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GSH ( ه   ت  ير جديسات الفزية الشانهيية 4من يالل قشص وكب  الجذور الحر   والجدول  )
 .GSHأبجشين انا مدته   –

 

 في نديج الكبد والكم  لمجرذان GSHأبجشين عم  مدتهى  –(: تأثير جديسات ال:زة الشانهية 9جدول )

 الخطأ القياسي. ±( Mean* تذير القيم في الجدول أعاله ال  السعدل )
 .P≤0.05** الحرا الكبيرة السختم:ة عسهديا  تذير ال  ال:رم السعشه  عشد مدتهى احتسالية 

 لديهايد:السالهندايأ -0
( حريييييهل ارتفااييييياط معشهيييييياط 5الدراسييييية الحاليييييية والسه يييييحة فيييييص الجيييييدول )ااييييييرت نتيييييائا 

(P≤0.05 فص معيدل تركييز )MDA  ولفتير  السعامنية أربعية اسيا يع فيص مريى مجسهاية الجير ال
(II( السعر يييييين لنكييييير  الت  ديييييد  السديييييتحج  هسيييييا ة  يروكدييييييد اليييييييدروجين )اشيييييد 5.5 )%

 41)تفا الشتائا التص تهصنت الييا الدراسة مع نتائا (. وتIمضارنتيا مع مجسهاة الديسر  الدن ية )

فييص مرييى ل  الجيير ال  MDAوالييذ ن ا يياروا الييا حرييهل ارتفيياي معشييه  فييص معييدل تركيييز  (44و 
السعر ة لنكر  الت  دد  والذ  قيد  عيز  سي بو اليا اسنيية  يروكديد  اليدىهل التيص تكيهل نذيسة 

ة والتص تحنى من ييالل سندينة مين التفيااالت فص ااندجة الالشية بااحساا الدىشية الالير مذبع
أحد ىذه السركبات الشاتجة والذ   عد م  راط  دتدل مين  MDAم ل ة الا تكهين مركبات وي هل 

 .(55)ارتفاي مدتهاه فص مرى الد  انا حدوا حالة الكر  الت  دد  
 

كاتذييين  –( بجديييسات الفزيية الشانهييية Vميين جانييب آييير ألت معامنيية  كييهر الجيير ال )مجسهايية 
( فييص معييدل P≤0.05منالييم/ كالييم ميين وزل الجدييم( الييا حرييهل انخفا يياط معشهييياط ) 55وبجرايية )

( IIولفتيير  السعامنيية اسيي هاين وأربعيية اسييا يع اشييد مضارنتيييا مييع الديييسر  السهجبيية ) MDAتركيييز 

رقم 
 السعامالت السجسهعة

 (غم)نانهمهل/  GSHتركيز  )نانهمهل/ غم( GSHتركيز 
 الكمية الكبد

1 
 الديسر  الدن ية

(VI) 
436.248 ± 5440.038 

A 
50.512 ± 1552.195 

A 

2 
 الديسر  السهجبة

(VII) 
133.361 ± 2904.070 

B 
38.47 ± 756.92 

B 

 مجسهاة 3
 H2O2  +Apigenin-AgNPS 

 (X) 

71.599 ± 4993.398 

A 

48.54 ± 1447.81 

A 
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. وتتفيييا الشتيييائا التيييص تيييم (  6وكسيييا مه ييي  فيييص الجيييدول )   يييير السعيييامنين بالجدييييسات الشانهيييية
  واليييذ ن ا ييياروا اليييا حريييهل انخفا ييياط (51و  43)لحريييهل انيييييا فيييص الدراسييية الحاليييية ميييع نتيييائا ا

فيص مريى ل  الجير ال السعيامنين بجدييسات الفزية الشانهيية والسحزير   MDAمعشهياط فيص تركييز 
باسييتعسال السدتخنرييات الشباتييية او أحييد نييهاتا اا ييغ الشييانه  )السركبييات الفالفهنيد يية( كعهامييى 

ل تدييييم فيييص ايتيييزال ا هنيييات الفزييية وتحهينييييا اليييا فزييية نانهيييية فزيييالط اييين مدييياىسة تنييير ايتيييزا
السركبييات )الفالفهنيد يية( فييص تعزيييز لور جديييسات الفزيية الشانهييية كسزييال  ل  دييد  ومشعيييا ميين 
تديينر سيينهكاط مالييا راط أ  أل تكييهل مهلييدات لعهامييى األ دييد   ا  تعسييى السركبييات الفالفهنيد يية انييا 

واسيييتضرار الجدييييسات الشانهيييية لفتييير   هينييية فيييص مضا يييى تعزييييز وا الييية التيييهافر الحييييه   زييييال   بيييات
لنكاتذين فص السجر  الدمه  والذ  تهفره التركيبة الشانهية مع ا ال  لفضات مشتظسة من الكاتذين 
بسييا  زييسن وصييهلو الييا ااندييجة اليييدل ويزييسن ا زيياط اييد  ترا سييو ب سيييات ك ييير  والتييص تديي ب 

 .(52)ية ا اراط سس
 

 
 

كاتذين عم  تركيز –(: تأثير جديسات ال:زة الشانهية 5جدول )  MDA في مرل دم ذكهر  
 الجرذان

رقم  
 السعامالت السجسهعة

 هل مهل/ لتر(وم)مايكر  MDAتركيز 
 قبل السعاممة
 الزمن ص:ر

 بعد السعاممة
 اربع اسابيع اسبهعين

 الديسر  الدنيسة 1
(I) 

0.170 ± 1.525 

Aa 
0.100 ± 1.625 

Ba 
0.173± 1.467 

Ba 

 الديسر  السهجبة 2
(II) 

0.075 ± 1.020 

Aa 
0.131 ± 1.850 

Bb 
0.280 ± 2.987 

Cc 

3 
 مجسهاة

 H2O2  +Catechin-AgNPS  

(V) 

0.188 ± 1.452 

Ab 

0.125 ± 1.205 

Cb 

0.065 ± 0.775 

Aa 
 الخطأ القياسي. ±( Mean* تذير القيم في الجدول أعاله ال  السعدل )

** الحاارا الرااغيرة السختم:ااة أفقيااا  واألحاارا الكبياارة السختم:ااة عسهديااا  تذااير الاا  ال ااتالا السعشااه  عشااد 
 .P≤0.05مدتهى احتسالية 
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فضي  اتفضيت الشتيائا التيص تيم التهصيى  أبجشيين –وميسا  خص نتائا ت  ير جديسات الفزية الشانهيية 
كاتذييين  حيييج أل  معامنيية  كييهر الجيير ال بجرايية  –مييع نتييائا تيي  ير جديييسات الفزيية الشانهييية 

أبجشييين اليا حريهل انخفا يياط  –مناليم/ كاليم ميين وزل الجديم( مين جديييسات الفزية الشانهيية  55)
لسعر يين لالجييال ( اXفيص مريى ل   كيهر الجير ال )مجسهاية  MDAمعشهياط فص معيدل تركييز 
( وكسيا VII( اشيد مضارنتييا ميع مجسهاية الدييسر  السهجبية )0.5H2O2%الت  دد  السدتحج  يي )
(. مسييييا  ذييييير الييييا الييييدور الهقييييائص والسزييييال لال دييييد  لنتركيبيييية الشانهييييية 6مه يييي  فييييص الجييييدول )

 ل بجشين فص مشع حرهل اسنية  يروكدد  الدىهل.
 

 في مرل دم ذكهر الجرذان MDAعم  تركيز  أبجشين –انهية (: تأثير جديسات ال:زة الش1جدول )

رقم 
 السعامالت السجسهعة

 هل مهل/ لتر(وم)مايكر  MDAتركيز 
 قبل السعاممة
 الزمن ص:ر

 بعد السعاممة
 اربع اسابيع اسبهعين

 الديسر  الدنيسة 1
(VI) 

0.112 ± 1.335 

Aa 
0.100 ± 1.467 

Ba 
0.173± 1.625 

Ba 

 السهجبةالديسر   2
(VII) 

0.101 ± 1.140 

Aa 
0.177 ± 2.600 

Cb 
0.091 ± 3.237 

Cc 

3 
 مجسهاة

 H2O2  +Apigenin-AgNPS 

 (X) 

1.302 ± 1.140 

Ac 

0.035 ± 1.025 

Ab 

0.058 ± 0.695 

Aa 
 الخطأ القياسي. ±( Mean* تذير القيم في الجدول أعاله ال  السعدل )

** الحاارا الرااغيرة السختم:ااة أفقيااا  واألحاارا الكبياارة السختم:ااة عسهديااا  تذااير الاا  ال ااتالا السعشااه  عشااد 
 .P≤0.05مدتهى احتسالية 

 
( حرييهل ارتفاايياط 7انييا صييعيد آييير   يشييت نتييائا التحنيييى ااحرييائص والسه ييحة فييص الجييدول )

( السعييامنين IIلنسجسهايية )فييص نديييا الك ييد والكنييا  MDA( فييص معييدل تركيييز P≤0.05معشهييياط )
(. وقيييد  عييييز  I%( اشييييد مضارنتييييا مييييع مجسهاييية الدييييسر  الديييينيسة )5.5 يروكيديييد اليييييدروجين )

فص ااندجة السدروسة الا اد  قا نيية كيى مين نديي  الك يد  MDAاارتفاي الحاصى فص مدته  
ىيذه الزييال  فيص والكنا انا مضاومية تي  ير الكير  الت  ديد  السديتحج  يروكدييد اليييدروجين وأل 
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 (53)تييدل انييا حرييهل زناييية ) يروكدييد ( الييدىهل فييص نديييا الك ييد والكنييا  MDAمعييدل تركيييز 
(  حيييج تعسييى الجييذور 0.5H2O2%نتيجيية لتيي  ير الجييذور الحيير  الشاتجيية ميين معامنيية الجيير ال  يييي )

الحيير  انييا اسييتيدال أ ذييية الخال ييا الحيهييية والتييص تحييه  فييص تركي يييا انييا ااحسيياا الدىشييية 
الالييير مذييبعة متعييدل  ااواصيير السزلوجيية م ل يية الييا حرييهل اسنييية  يروكدييد  لتنيير ااحسيياا 

دييجيز   فزييالط ايين زيييال  تكييهين انزيسييات الال ب وكMDAالدىشييية وتكييهين مركبييات سييامة ومشيييا 
(Lipoxygenase والتييص تعسييى  ييدروىا انييا أ دييد  كسيييات ك ييير  ميين الييدىهل مسييا  ييشجم اشيييا )

 .(55و  54) MDAزيال  مدتهيات 
نديج الكبد في  MDA مدتهى عم   كاتذين –(: تأثير جديسات ال:زة الشانهية 7جدول )

 مجرذانوالكم  ل

 الخطأ القياسي. ±( Meanأعاله ال  السعدل )* تذير القيم في الجدول 
 .P≤0.05** األحرا الكبيرة السختم:ة عسهديا  تذير ال  ال:رم السعشه  عشد مدتهى احتسالية 

 
منالييم/ كالييم ميين  55( بجرايية )Vميين جانييب آييير  ألت معامنيية مجسهايية  كييهر الجيير ال )

( فيص P≤0.05اليا حريهل انخفياا معشيه  ) كاتذيين –وزل الجدم( بجديسات الفزية الشانهيية 
( IIفييص نديييا الك ييد والكنييا اشييد مضارنتيييا مييع مجسهايية الديييسر  السهجبيية ) MDAمعييدل تركيييز 

( وقييد  عييز  الديي ب الييا التركيبيية الشانهييية لنكاتذييين سيياىست بضييشص 7وكسييا مه يي  فييص الجييدول )
ا التضنيييى ميين ا  ييار الديين ية الجييذور الحيير  السترا سيية انييا ندييا الك ييد والكنييا وبالتييالص تيي ل  اليي

لنجيييذور الحييير   فزيييالط اييين اليييدور الهقيييائص والحيييامص انديييجة الك يييد والكنيييا اليييذ   سارسيييو مركيييب 
 .(56)الكاتذين كهنو  عد من مزالات األ دد  الس يعية 

أبجشيييين انيييا  –انيييا صيييعيد آيييير  وميسيييا  خيييص نتيييائا تييي  ير جدييييسات الفزييية الشانهيييية 
والكنيا فضيد اتفضيت الشتيائا التيص تيم التهصيى اليييا ميع نتيائا تي  ير فيص ندييا الك يد  MDAمدته  

رقم 
 السعامالت السجسهعة

 (غم)نانهمهل/ MDAتركيز  )نانهمهل/ غم(MDAتركيز 
 الكمية الكبد

1 
 ةالديسر  الدنيس

(I) 
15.959 ± 394.938 

B 
1.293 ± 150.403 

B 

2 
 الديسر  السهجبة

(II) 
23.225 ± 601.593 

A 
5.480 ± 370.045 

A 

 مجسهعة 3
 H2O2  +Catechin-AgNPS  

(V) 
19.130 ± 264.580 

C 

1.325 ± 132.310 

C 



 أ.د. غادة عبدالرحسن طاقة   
 أ.د. أميرة عزيز محسهد
 رنا طالب ابراهيم

 

931 

(. مسيا  ذيير اليا اليدور الهقيائص 8كاتذين وكسا مه ي  فيص الجيدول ) –جديسات الفزة الشانهية 
السزال ل  دد  لنتركيبة الشانهية ل بجشين فص يفيغ اسنييات  يروكديد  اليدىهل فيص ندييا الك يد 

 والكنا.
 
 
نديج الكبد في  MDA مدتهى عم   أبجشين –(: تأثير جديسات ال:زة الشانهية 9جدول )

 مجرذانوالكم  ل

 الخطأ القياسي. ±( Mean* تذير القيم في الجدول أعاله ال  السعدل )
 .P≤0.05** الحرا الكبيرة السختم:ة عسهديا  تذير ال  ال تالا السعشه  عشد مدتهى احتسالية 

 
ندييتشتا مسييا تضييد  فييص أايياله  أل  ريضيية ترييشيع جديييسات الفزيية الشانهييية بسريضيية اايتييزال 
الحييييه   هسيييا ة السدتخنريييات الشباتيييية او نيييهاتا اا يييغ الثيييانه  )السركبيييات الفالفهنيد ييية( تعيييد 

ضيية ناجحيية وآمشيية وصييد ضة لن يقيية ا  ييشجم اشيييا أ  آ ييار سيين ية وسييسية وفييص نفييس الهقييت  ييير  ري
م نفة وا تحتا  الا مجيهل االص  فزيالط اين أل الجدييسات الشانهيية السريشعة بالسريضية السذيار 
الييا فص أاياله قيد ا  تيت فعاليتييا السزيال  ل  ديد  فيص كيب  ويفيغ الجيذور الحير  ورفيع مديته  

 ت األ دد .مزالا
  

رقم 
 السعامالت السجسهعة

 (غم)نانهمهل/ MDAتركيز  )نانهمهل/ غم(MDAتركيز 
 الكمية الكبد

1 
 ةالديسر  الدنيس

(VI) 
4.814 ± 328.215 

C 
1.425 ± 136.328 

B 

2 
 الديسر  السهجبة

(VII) 
22.079 ± 605.275 

A 
18.914 ± 351.928 

A 

 مجسهعة 3
 H2O2  +Apigenin-AgNPS 

 (X) 
5.792 ± 238.663 

B 

3.238 ± 120.863 

B 
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