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

األبجشييين وكييى انييا انفيرال كعهامييى ايتيزال وتالسييية وكييذلر استضريياأل التي ير السزييال ل دييد

لجدييسات الفزيية الشانهييية – كاتذييين وجديييسات الفزية الشانهييية – أبجشييين انييا بعييغ الستالييرات

الكيسهحيهيي ية ف ييص مر ييى ل وند ييا الك ييد والكن ييا لنج يير ال السعر ييين لنك يير الت د ييد

هس ييا ة

( .)%0.5H2O2ت ييم اس ييتخدا السجي يير االكترون ييص الساسي ي لنتحض ييا م يين ي ي ى وحج ييم جد يييسات

الفزة الشانهية .تم تضديم ( )36من الجر ال البالالين وبذ ى اذهائص ومتداو الا ال ة مجاميع

اذهائية وبهاقع (ُ )3ج َر لكى مجسهاة واهمنت ولسد أربعة اسيا يع بجدييسات الفزية الشانهيية –
اتذين وجديسات الفزة الشانهية – أبجشين وكى انا انفرال وكالتالص:
السجسهاة األولا :الديسر الدنيسة والتص استينكت الساأل والالذاأل اااتيال فضي

ينية فتير

التجربيية وااسيييت الرمييز ( )Iلجديييسات الفزيية الشانهييية -كاتذييين والرمييز ( )VIلجديييسات الفزيية

الشانهية – أبجشين السجسهاة الثانية :الديسر السهجبية والتيص اهمنيت ي ي ( )%0.5H2O2ميع مياأل
الذيير فض ي ويهمي ياط ينيية فتيير التجربيية وااسيييت الرمييز ( )IIلجديييسات الفزيية الشانهييية – كاتذييين

والرمز ( )VIIلجديسات الفزة الشانهية – أبجشيين السجسهاية الثالثية :اهمنيت ي ي ()%0.5H2O2

مع تجريعيا فسهياط ويهمياط جراة ( 55منالم /كالم من وزل الجدم) من جديسات الفزة الشانهيية –
اتذ ييين وااسي ييت الرم ييز ( )Vوجرا يية ( 55منال ييم /كال ييم م يين وزل الجد ييم) م يين جد يييسات الفز يية

الشانهية – أبجشين ويهمياط ينة فتر التجربة وااسيت الرمز (.)X
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ا ييارت الشت ييائا ال ييا أل ىش يياع انخفا ي ياط معشهيي ياط اش ييد مد ييته ااحتسالي يية ( )P≤0.05ف ييص

تركي ييز  GSHوارتفااي ياط معشهيي ياط ف ييص تركي ييز  MDAف ييص مر ييى ل وند يييا الك ييد والكن ييا لنج يير ال
السعر ييين لنك يير الت د ييد

وألت السعامن يية بجد يييسات الفز يية الشانهي يية – كاتذ ييين وجد يييسات

الفزيية الشانهييية – أبجشييين وكييى انييا انف يرال الييا حرييهل ت ي يرات ا جا ييية فييص الحييد ميين الزييرر
الت دييد ميين يييالل اارتفيياي السعشييه فييص تركيييز  GSHواانخفيياا السعشييه فييص تركيييز MDA
فص مرى ل ونديا الك د والكنا لنجر ال.

الكمسااااااات الس:تاحيااااااة :جد ي يييسات الفز ي يية الشانهي ي يية – األبجش ي ييين – الكاتذ ي ييين – الكنهتا ي ييا هل –
السالهندا لد يا د – يروكديد الييدروجين.

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

902
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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

م ي يين السج ي يياات مث ي ييى الكيسي ي يياأل والفيزي ي يياأل والس ي ييب واليشدس ي يية والر ي ييشااة والز ارا ي يية و يرى ي ييا م ي يين

السجيياات

()1

وتعت يير تضانيية الشييانهتكشهلهجص او تضانيية اا ييياأل الستشا ييية فييص الرييالر ميين التضش يات

السعاص يير الحد ث يية والت ييص اي ييرت ف ييص ااوس يياة العنسي يية ف ييص ا ون يية اايي يير وتسن يير الكثي يير م يين

التس يضييات ييهل الالا يية مشيييا ترييشيع جديييسات تكييهل
( 155-1ن ييانهميتر)

()2

ييسن السييد ات الشانهييية الييذ

ت يراو ييين

ويس يين ااس يياأل تعري يين مبدي ي لنش ييانهتكشهلهجص باني ييا تكشهلهجي ييا حد ث يية

مذييتضة ميين الشييانهمتر ويييدل مرييسن الشييانه ( : Nanoكنسيية هنانييية تعشييص الضييز الرييالير) انييا

الذصأل الرالير والشانهميتر ىص وحد لنقياس ويعالل ( 15 -9من الستر) (.)3

تعييرل السي يهال الشانهييية ( )Nano Materialsانييا اني ييا تنيير السي يهال التييص ييتم تر ييشيعيا
بس ييد ات تتي يراو ييين  1ال ييا  155ن ييانهميتر مس ييا جعني ييا ف ييص الشيا يية تد يينر س يينهكاط مال ييا اطر لنسي يهال

األير التيص تتجياوز ابعالىيا  155نيانهميتر فزيالط اين اييهر ييهاا وصيفات ومييزات جد يد

وفريييد ا س يين أل تتهاجييد معياط فييص السيهال األييير الالييير نانهييية ( .)4أل الالا يية ميين ا رييال السيهال

الا السد ات الشانهية تكسن فص الحرهل انا ميهال جد يد بريفات وييهاا جد يد وفرييد مها بية

لنتض ييد الدي يريع ف ييص التكشهلهجي ييا فزي يالط اي ين اس ييتعساليا ف ييص مج يياات انسي يية متشها يية مث ييى الس ييب
واليشدسيية والز ارايية والرييشااة و يرىييا ميين السجيياات ( )5وميين مسي يزات الس يهال الشانهييية انيييا تكييهل
ات مديياحة س يسحية ك ييير مضا ييى حجسيييا الرييالير ج ييداط مسييا ي ل بالتييالص الييا زيييال نذ ييا يا

الكيسيييائص وفعاليتيييا البا هلهجييية وبالتييالص ام انييية ربسيييا بعييدل ك ييير ميين السيهال العالجييية وا ريياليا

ال ييا الخال ييا الستز ييرر كس ييا أل حجسي ييا الر ييالير ج ييداط س شي ييا م يين اس ييتيدال وايتي ي ار اا ذ ييية
الخنهي يية واااز يياأل وااند ييجة الستز ييرر لنك ييائن الح ييص والت ييالص س يييهلة ا ر ييال السي يهال العالجي يية
وب فيياأل االييية جييداط

()6

وميين أنيهاي السيهال الشانهييية ىييص الكيرات الشانهييية وانا يييب الكيياربهل الشانهييية

وااسالع الشانهية وااليال الشانهية وجديسات الفزة الشانهية

()7

التص نالت اىتساماط واسعاط من ق ى

البياحثين والسختريين بسجييال الشيانهتكشهلهجص .وتعيد جديييسات الفزية الشانهييية ( Silver Nano

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

بسيزات ويرائص فريد من نهايا نظ اطر لسداحتيا الدسحية الك ير جيداط مضارنية ميع حجيم اليدقائا
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الشانهية الرالير جداط من السهال الشانهية السيسة فص العد د من التس يضات ا استخدمت فص تريشيع
مزالات االتيابيات والفسرييات والفا روسيات فزيالط اين اسيتخداميا فيص ا ريال السيهال العالجيية
ومحارب يية ااو ار الد يير انية م يين ي ييالل ح ييج اسني يية الس ييهت الس ييرما لخال ييا الد يير ال وبالت ييالص

الضزيياأل انييييا كسييا تعييد جديييسات الفزيية الشانهييية ميين مزييالات اا دييد التييص تعسييى انييا قييشص
ومحاربيية الجييذور الحيير التييص تتكييهل لايييى جدييم الكييائن الحييص

( 9و )15

فزيالط ايين اسييتعساليا فييص

مجيياات أييير مثييى م يهال التجسيييى وم يراىم الهقا يية ميين ا ييعة الذييسس الزييار وانتييا
الجرو واالوات الس ية و يرىا (.)11

تم ترشيع جزئيات الفزة الشانهية من يالل تحهيى معدل الفزة اليا فزية نانهيية

ييسالات
يسن

الحجم الشانه ( 155-1نانهميتر) من يالل استخدا اهامى ايتيزال تعسيى انيا تحهييى وايتيزال

+
ا هن ييات الفز يية (  )Agوتحهيني ييا ال ييا فز يية نانهي يية ( )Ag°وتك ييهل اهام ييى اايتي يزال أم ييا مي يهالاط

يسيائية مثى سيترات ال يص الريهل ه او اسيتعسال ير الحيج هسيا ة الحيرار والسهجيات الفيه

صهتية او هسا ة استعسال الشباتات ومدتخنراتيا الحاوية انا السركبات الفعالة (نهاتا اا غ

الث ييانه ) مث ييى الضنهي ييدات والفالفهني ييدات والسركب ييات الفيشهلي يية والت ييص تد ييتعسى ف ييص السد ييااد ان ييا
ترييشيع جديييسات الفزيية الشانهييية كعهامييى مختزليية حيهييية ( )Bioreductor agentsفزيالط ايين
هنيييا تييهفر الالسيياأل وااسييتضرار لنجديييسات الشانهييية وتسشييع تحننيييا وت ار سيييا كسييا تعييد م يهالاط آمشيية

ورييريية وصييد ضة لن يقيية مضارنيية بييالسهال الكيسيائييية والتييص قييد ت ي ل الييا ا ييار سييامة وسيين ية انييا
الكييائن الحييص وال يقيية وقييد أجريييت ل ارسييات سييابضة لترييشيع جديييسات الفزيية الشانهييية ()AgNPS
وباسيتعسال مدتخنريات الشباتيات وال يذور والضذيهر وااو ار والجيذور وحتيا الفها يو ولحياأل الذييجر
وقد ت فعالية تنر السدتخنرات فص ترشيع جديسات فزة نانهيية يير سيامة وآمشية مين ناحيية

استعساليا فص اال العد د من اامراا لول حرهل أاراا جان ية

ى ( 13و  14و.)15

ا ييارت ل ارس ييات اد ييد ال ييا ال ييدور الهق ييائص السز ييال ل د ييد لجد يييسات الفز يية الشانهي يية

السحزيير هسييا ة السدتخنرييات الشباتييية ميين يييالل قييدرتيا انييا قييشص الجييذور الحيير الستكهنيية

لاي ييى نظ ييا الك ييائن الح ييص

()16

يشس ييا او ي ييحت ل ارس ييات أي يير أل لجد يييسات الفز يية الشانهيي يية

(السحزيير باسييتعسال السيهال الكيسياوييية) تي ي اطر سيين ياط وسيياماط انييا يال ييا واندييجة الكييائن الحييص ميين

ي ييالل احتسالي يية تجس ييع السي يهال الكيسيائي يية الد ييامة ان ييا س ييس الجد يييسات وتحفي ييز حال يية ااجي ييال

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

الييا سيييهلة ليهليييا وولهجيييا الييا لايييى جدييم الكييائن الحييص وت ار سيييا فييص العد ييد ميين ااازيياأل
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وااندجة حيج عد الك يد العزيه ااول السديتيدل مين ق يى ( )AgNPSفزيالط اين ت ار سييا فيص

الكنا والدماغ والضنب والرئتين محد ة ذلر ا ار اطر بالالة

()18

وألجى تضنييى ا يار الدين ية الشاجسية

ان استعسال السهال الكيسيائية فيص تريشيع جدييسات الفزية الشانهيية يم اسيت دال السيهال الكيسيائيية

بالسدتخنر ييات الشباتي يية كهني ييا تع ييد مر ييد اطر شيي ياط ب ييالسهال الفعال يية (ني يهاتا اا ييغ الث ييانه ) مث ييى

السركبييات الفيشهلييية والفالفهنيييدات والضنهيييدات و يرىييا والتييص تعسييى كعهامييى ايتيزال ا هنييات الفزيية

( )Ag+وتحهينيييا الييا فزيية نانهييية ( )Ag°فز يالط ايين ليير تعييد ن يهاتا اا ييغ الثييانه مركبييات
آمشيية ومتييهفر بال يزار 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

جديييسات الفزيية الشانهييية وبهقييت وجيييد قريييرين ند ي ياط مضارنيية بييالسرائا األييير السدييتعسنة فييص
ترشيع ( 19( )AgNPSو .)25

تيييدل الد ارسيية الييا ترييشيع جديييسات الفزيية الشانهييية باسييتعسال مركييب الكاتذييين ومركييب
األبجشييين ول ارسيية ت يرىييا السزييال ل دييد انييا بعييغ ميين الس يرات الكيسهحيهييية فييص مرييى ل

ونديا الك د والكنا لنجر ال السخت ريية السعر ية لنكير الت ديد السديتحدا هسيا ة يروكدييد

الييدروجين (.)%5.5
طرائق العسل

ترشيع جديسات ال:زة الشانهية:
تييم ترييشيع جديييسات الفزيية الشانهييية  Silver Nanoparticlesباااتسييال انييا ريضيية

الش ييانه تكشهل ييهجص اايز يير

()15

والت ييص تتز ييسن اس ييتخدا الشبات ييات او مدتخنر يياتيا او ا ييزل اح ييد

مركبييات اا ييغ الشييانه ميين نبييات معييين وميين ييم اسييتخدامو فييص اسنييية ترييشيع جديييسات الفزيية

الشانهية .وقد تم استخدا مركب الكاتذين (من صيش

اابجشييين (ميين صييش

السركبيات الفالفهنيد ية :الفالفيانهل) ومركيب

السركبييات الفالفهنيد يية :الفالفييهل) وكييى ان يا انف يرال فييص ترييشيع جديييسات

الفزيية الفزيية الشانهييية ( )AgNpsكعهامييى ايت يزال وتالسييية واسييتضرار لنجديييسات الشانهييية ا تييم
تحزير محنهل مائص لشترات الفزة ( )AgNO3وبتركييز ( )1Mmباسيتعسال مني نتيرات الفزية
والساأل السضسر الخالص مين اا هنيات كسيا تيم تحزيير محنيهل ييزين مين مركيب الكاتذيين ومركيب

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

انييا لرج يية حي يرار  60لرجيية مقهي يية ولس ييد س ييااتين مييع التحري يير السد ييتسر وقييد ت ييم تسيي ييز تكي يهل
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جديييسات الفزيية الشانهييية ميين يييالل تالييير لييهل السحنييهل لكييى ميين نتيرات الفزيية الكاتذييين ونتيرات

الفزيية مييع اابجشييين ميين اييد م النييهل الييا ااصييفر الفييات وميين ييم الييا النييهل ال شييص الييدا ن

()21

اجر بعيدىا يرل مركيز لنسحنيهل الشياتا هسيا ة جيياز السيرل السركيز السيا رو وانيا سيراة

 12.000rpmولسييد  30لقيضيية وقييد تييم تجرييين ال ارسييب (بعييد اسنييية ديينو بالسيياأل السضسيير) فييص
الفرل الكيربائص وبدرجية حيرار  37لرجية مقهيية ألجيى الحريهل انيا مديحه جيال

()23,22

وقيد

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
تييم التحيير ايين الفعالييية السزييال ل دييد لجديييسات الفزيية الشانهييية – كاتذييين وجديييسات

الفزيية الشانهييية – أبجييين ميين يييالل ل ارسيية ت يرىييا انييا بعييغ ميين الستالي يرات الكيسهحيهييية فييص
مرى ل ونديا الك د والكنا فص كهر الجر ال ال يزاأل والسعر ة لنكير الت ديد السديتحدا

هاسسة ( )%0.5 H2O2حيج تم أيذ ( )36من كيهر الجير ال ال يزياأل وبيهزل ()255-255
ار وبااسار تراوحت ( )1±15اس هااط وقد تم الحرهل انييا من يت الحيهانات السخت ريية فيص

نية السب ال يسر  /جامعة السهصى .تم و ع الحيهانات فص أقفاا ياصة معد يريراط لييا

مع مرااا تعقيم ااقفاا وتشظيفيا وت د ى نذار الخذب كى  4ا ا كسا تم و ع الحيهانات فص
رفيية ياصيية تتييهفر فييييا الظييرول السالئسيية ميين إ يياأل وتيهييية ولرجيية ح يرار مشاسييبة وتركييت

الحيهانات لفتر اس هاين دول معامنة و لر ألجى الت د من ينهىا من األمراا م بعد لير تيم
تضديسيا الا  6مجاميع اذهائية وبهاقع (ُ )6جر لكى مجسهاة وكالتالص:

السجسهعااة الولاا ُ :اييدت مجسهايية الديييسر الديينيسة وقييد تييم تالييذ تيا بالعنيض ية اااتيال يية والسيياأل
اااتيال فض ينة فتر التجربة والبالالة  4اسيا يع وقيد ااسييت الرميز ( )Iلجدييسات الفزية
الشانهية -كاتذين والرمز ( )VIلجديسات الفزة الشانهية -ابجشين.
السجسهعة الثانيةُ :ادت مجسهاة الدييسر السهجبية ( يروكدييد اليييدروجين) يير السعيالجين وقيد
ااسيييت العنيض ية اااتيال يية وميياأل الذيير الحيياو انييا يروكديييد الييييدروجين ( )%0.5فض ي
ينة فتر التجربية البالالية  4اسيا يع وااسييت الرميز ( )IIلجدييسات الفزية الشانهيية -كاتذيين

والرمز ( )VIIلجديسات الفزة الشانهية -ابجشين.

السجسهعة الثالثة :تم تالذ تيا بالعنيضة اااتيال ة وماأل الذر الحاو انا يروكديد اليييدروجين
( )%0.5مع تجريعيا فسهيا بجديسات الفزة الشانهية -كاتذين وبجراة ( 50منالم /كالم مين
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وزل الجدييم) و ينيية فتيير التجربيية البالاليية  4اسييا يع وااسي يت الرمييز ( )Vوجيير تس يييا نفييس

الجراة انا مجسهاة الحيهانات ( )Xوالخاصة بجديسات الفزة الشانهية -ابجشين.
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

تخثي يير ومي يين ي يم ُو ي ييعت اانا يي ييب في ييص جيي يياز السي ييرل السركي ييز لسي ييد  15لقي ييائا واني ييا سي ييراة
 3500rpmو لير ميين اجييى فرييى الجيزأل الستخثيير ايين مريى الييد ( )24وقييد تييم حفييا مرييى الييد
احضاط فص التجسيد لحين ااستعسال فص التجار الالحضة.

تييم جسييع ايشييات ااندييجة (الك ييد والكنييا) بعييد انتييياأل فت يرات السعامنيية والهصييهل الييا نيا يية
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.

الستغيرات الكيسهحيهية السحددة في الدراسة الحالية:
قييدر تركيييز الكنهتا ييا هل  GSHفييص مرييى الييد باااتسييال انييا ريضيية كا ي
وفييص ند يييا الك ييد والكن ييا باااتس ييال ان ييا ريضيية الباح ييج Morden

()26

ا نسييال

كس ييا ت ييم تض ييد ر تركي ييز

السالهندا لد يا ييد فييص مرييى الييد باااتسييال انييا ريضيية الباحييج  Muslishوجسااتييو
نديا الك د والكنا باااتسال انا ريضة الباحج .)28( Volken

()25

()27

وف يص

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

يييدل تحد ييد السعييدل  Meanوالخس ي القياسييص Standard Error

كسييا تييم اسييتخدا ايتبييار

 Duncanتحنيى  ANOVAمن اجى السضارنة ين ا ثر من متالييرين ومين يم ا جيال ااييتالل
ين القيم مين ييالل قيسية ااحتساليية  P-Valueوالتيص اات يرت اشيد  P≤0.05فرقيا معشهييا واشيد

 P 0.05فرقا ير معشهياط (.)29
الشتائج والسشاقذة

تذخيص وتهصيف جديسات ال:زة الشانهية
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تييدل تضشيية الشيانه الخزيراأل ( )Green Nano Technologyاليا انتيا وتريشيع ميهالاط
ي ار اطر وسيسية انيا صيحة الكيائن الحيص والشظيا ال يقيص وييتم لير اين رييا اسيتعسال

نانهية اقى

مهالاط امشة و ير سامة وصد ضة لن يقة تداىم فيص تريشيع السيهال الشانهيية فزيال اين تهفرىيا وب نفية

قنينة (.)20, 14

وقييد اتجيييت اابحيياا والد ارسييات فييص الدييشهات الضنينيية السا ييية الييا اسييتعسال الشباتييات فييص

تري ييشيع الس ي يهال الشانهيي يية لي ييهفر وتشي ييهي الالسي يياأل الشبي يياتص و ازرتي ييو بي ييالسهال الفعالي يية مثي ييى الفيشي ييهات
والفالفهني ييدات والت ييص ت ييت فعاليتي ييا الك ي يير ف ييص السد يياىسة وبذي ي ى ك ي يير ف ييص تر ييشيع الجد يييسات

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

ميين صييش

مركبي يات الفالفهنيييدات (ني يهاتا األ ييغ الث يانه ) ويتهاج ييد مركييب الكاتذ ييين بال يزار ف ييص

الذييا اايزيير وبييذور العشييب والكييرز وبييذور اافهكييالو ( .)31فييص حييين تهاجييد مركييب اابجشييين
بال يزار فييص او ار البضييدونس

()32

وقييد تييم اسييتخدا السييرك ين السذييار الييسييا فييص اايياله فييص ترييشيع

جديسات الفزة الشانهية وتم التحضا من تكهل الجديسات الشانهية من يالل الكذ

ااولص والذ

ييهل ميين يييالل التاليييير التييدريجص فييص لييهل محنييهل نت يرات الفزيية ميين اييد م النييهل الييا ااصييفر

السائيى اليا ال رتضيالص وبعييدىا اليا النيهل ال شييص الالياما السائيى اليا ااسييهل .ويعيد التالييير التييدريجص
الحاصى فص االهال لليال اوليا انا تكهين جديسات الفزة الشانهية

(33و)34

والذ قد يهل سي بو

اسنييية اا دييد التييص تحرييى لسركييب الكاتذييين واابجشييين وتكييهل مركييب جد ييد ي ل بالتييالص إلييا

حر ييهل تالي يير الن ييهل لسحن ييهل نت ييرات الفز يية( .)35وق ييد ع ييز الدي ي ب أ زي ياط إل ييا اس ييتثار (رن ييين)
البالزمييهل الدييسحص  Surface Plasmon resonanceوالتييص تحرييى فييص اييدل ميين السعييالل
شتيجة الا وصهل قسر جديساتيا الا السقياس الشانه (.)36, 32

تم استخدا جياز السجير االكترونص الساس ( )SEMألجى التحر ان

الشانهية وتحد د مضا يديا ويه

ى الجديسات

الذ ى ( )1صهر لنسجير االكترونص الساس لجديسات الفزة

الشانهييية -كاتذييين وقييد يشييت نتيجيية القييياس ال الجديييسات الشانهييية ات ا ي ال كروييية ( Nano
 )Spheralي ير واسييعة وبالتييالص ا بييات ب ي ل السريضيية السدييتخدمة فييص تخنيييا الجديييسات الشانهييية

ريضيية ناجحيية جييداط لنحرييهل انييا لقييائا فزيية نانهييية مشتظسيية وبسعامييى تهزيييع حييال اييير معييدل

حجييم الييدقائا الشانهييية ( 42.28نييانهميتر) .وي ييين الذي ى ( )2صييهر السجييير االكترونييص الساس ي

لجديييسات الفزيية الشانهييية السحزيير باسييتخدا مركييب اابجشييين وقييد اايييرت صييهر القييياس ال

لقيائا الفزية الشانهيية اييرت بذي ى كيرو ( )Nano pheralوالتيص ُعيد مين ا ثير مين اا ي ال

129

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

الفعالة كيسائيا كسزال ب تيير أو مزيال لي و ار الخ يثية ومين ييالل حديا

اير ( 48.6نانهميتر).

معيدل قسير اليدقائا

شكل( :)6صهرة  SEMلجديسات ال:زة الشانهية – كاتذين

شكل( :)0صهرة  SEMلجديسات ال:زة الشانهية  -أبجشين
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
ييال الفييار ييين الحجسييين ( 6.37نييانهميتر) انيييو ترييش

نانهي يية تض ييع

الييدقائا السحز ير انيييا لقييائا فزيية

ييسن الس ييد الشانهي يية ( 155-1ن ييانهميتر) وال ييذ تع ييرل مي ييو الجد يييسات الكسهمي يية
909
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( )Quantum Particlesاو الشضاة الكسهميية ( )Quanim Dotsوالتيص ا ح يذ اسيتخداميا فيص
التس يضات الحيهية (.)37

ال:حهصات الكيسهحيهية السدروسة في البحث
 .6مدتهى الكمهتاثايهن في مرل الدم ونديج الكبد والكم

اايييرت الشتييائا السه ييحة فييص جييدول ( )1حرييهل انخفا ياط معشهيييات ( )P≤0.0.5فييص
تركي ييز الكنهتا ييا هل ف ييص مر ييى ال ييد مجسها يية الج يير ال ( )IIالسع ييامنين يروكد يييد اليي ييدروجين

( )0.5%ولفتيير السعامنيية اربعيية اسييا يع اشييد مضارنتيييا مييع مجسهايية الديييسر الديينسية وقييد عييز

الد ب الا حالة ااجيال الت دد نتيجة اسيتخدا يروكدييد اليييدروجين ميع مياأل الذير ولسيد

اربعية اسيا يع مسيا ي ل الييا تحيرر الجيذور الحير واسيتفال الكنهتا ييا هل فيص اانديجة واليد فزييال

ايين زيييال تكييهل الكنهتا ييا هل الس كدييد  GSSGالشيياتا ميين ا دييد الكنهتا يا هل السختييزل GSH
نتيجية لنيشضص الحاصيى فيص فعاليية انيزيم كنهكيهز  6-فهسيفات ىييدروجشيز مسيا ي ل اليا نضريال

انتا السرافا اانزيسص  NADPHالسيم لفعالية ونذا ية انيزيم كنهتا يا هل رييدا تيز واليذ

عسيى

انا ااال تكهين الكنهتا ا هل السختزل الا الكنهتا ا هل الس كدد
مجسهايية الجيير ال ( )Vبجرايية ( 50منالييم /كالييم ميين وزل الجدييم) ميين جديييسات الفزيية الشانهييية
()41

من جانب اير اتت معامنة

اتذييين الييا حرييهل ارتفااييا معشهيياط  0.05≤Pفييص تركيييز الكنهتا ييا هل ولفتيير السعامنيية اس ي هاين
واربيع اسيا يع اشييد مضارنتييا ميع مجسهايية الدييسر السهجبية ( )IIييير السعيالجين بالتركيبية الشانهييية
وتتفيا ىيذه الشتيائا ميع نتيائا ل ارسيات سيابضة

()42, 43

والتيص ا يارت اليا فعاليية الجدييسات الشانهييية

لنفزيية السحزيير باسييتخدا ن يهاتا اا ييغ الثييانه فييص رفييع مدييتهيات مز يالات اا دييد ومشيييا

الكنهتا ييا هل كسييا ال التركيبيية الشانهييية لنكاتذييين سيياىست وبذ ي ى فعييال فييص الييتخنص ميين مذ ي نة
نضرييال الت يهافر الحيييه لسركييب الكاتذييين نظ ي اطر لذييحة وبانييو فييص ااوسيياة السائييية وكييذلر نفا تييو
الضنينة ا ر جدار اامعاأل الدقيضة مسا عشص اد ااستفال من السركب وزيال بالتيالص كسيية الجيري
ولفترات ا هل وىشا بالتالص قد ل الا حرهل ا ار اطر جان ية ناتجة من ت ار م مركيب الكاتذيين

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

هنو عد من مزالات اا دد الس يعية التص تحار الجذور الحر مسا دييم فيص رفيع مديتهيات

الكنهتا ا هل فص مرى الد (.)44

جدول ( :)6تأثير جديسات ال:زة الشانهية – كاتذين عم تركيز  GSHفي مرل دم ذكهر
الجرذان
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رقم
السجسهعة

السعامالت

1

الديسر الدنيسة
()I

2

الديسر السهجبة
()II

3

Catechin-AgNPS + H2O2

مجسهاة
()V

تركيز ( GSHمايكرومهل مهل /لتر)
بعد السعاممة

قبل السعاممة
الزمن ص:ر

اسبهعين

اربع اسابيع

0.232 ± 3.067
Aa

0.248 ± 3.027
Ba

0.121± 3.627
Ba

0.381 ± 3.785
Aa

0.095 ± 2.385
Ab

0.217 ± 1.697
Aa

0.170 ± 3.192
Aa

0.232 ± 5.142
Cb

0.264 ± 6.195
Cc

* تذير القيم في الجدول أعاله ال السعدل ( ± )Meanالخطأ القياسي.
** الحاارا الرااغيرة السختم:ااة أفقيااا واألحاارا الكبياارة السختم:ااة عسهديااا تذااير ال ا ال ااتالا السعشااه عشااد
مدتهى احتسالية .P≤0.05

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

وكسا مه

فص الجدول (.)2

جدول ( :)0تأثير جديسات ال:زة الشانهية – أبجشين عم تركيز  GSHفي مرل دم ذكهر
الجرذان
رقم
السجسهعة

السعامالت

1

الديسر الدنيسة
()VI

2

الديسر السهجبة
()VII

3

Apigenin-AgNPS + H2O2

مجسهاة
()X

تركيز ( GSHمايكرومهل مهل /لتر)
بعد السعاممة

قبل السعاممة
الزمن ص:ر

اسبهعين

اربع اسابيع

0.099 ± 3.863
Aa

0.131 ± 2.995
Ba

0.149± 4.099
Ba

0.472 ± 4.463
Ac

0.104 ± 2.530
Ab

0.199 ± 1.817
Aa

0.386 ± 3.608
Aa

0.430 ± 5.273
Cb

0.203 ± 6.635
Cc
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* تذير القيم في الجدول أعاله ال السعدل ( ± )Meanالخطأ القياسي.
** الحرا الرغيرة السختم:ة أفقيا واألحرا الكبيرة السختم:ة عسهدياا تذاير الا ال:ارم السعشاه عشاد مداتهى
احتسالية .P≤0.05

انييا صييعيد آييير ألت معامنيية الجيير ال بجديييسات الفزيية الشانهييية – كاتذييين الييا حرييهل
تحدن وا

فص وايفة الك د والكنا والذ انع س من يالل اارتفاي السعشيه فيص معيدل تركييز

 GSHفييص نديييا الك ييد والكنييا (مجسهايية  )Vمضارنيية مييع مجسهايية الديييسر السهجبيية ( )IIوكسييا
مه ي ي ف ييص الج ييدول ( .)3حي ييج تعس ييى جد يييسات الفز يية الشانهي يية ان ييا زي ييال التي يهافر الحي ييه

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

والكني ييا الستزي ييررين وىي ييذا ي ييشع س ا جا ي ي ياط ان ي يا تحدي ييين الس ي يرات الكيسهحيهيي يية لنك ي ييد والكني ييا

( 47و .)48

جدول ( :)3تأثير جديسات ال:زة الشانهية – كاتذين عم مدتهى  GSHفي نديج الكبد والكم لمجرذان
رقم
السجسهعة

1
2
3

السعامالت
الديسر الدنيسة
()I
الديسر السهجبة
()II
مجسهاة
Catechin-AgNP + H2O2
)(V

تركيز ( GSHنانهمهل /غم)

تركيز ( GSHنانهمهل /لتر)

الكبد

الكمية

132.930 ± 5203.350
A

33.483 ± 1926.466
A

231.246 ± 2845.820
B

18.532 ± 781.963
B

81.581 ± 5058.560
A

16.931 ± 1948.688
A

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

ميسا خص نتائا ت ير جديسات الفزة الشانهيية – أبجشيين انيا مديته  GSHفيص ندييا

الك د والكنا فضد اتفضت الشتائا التص تم التهصيى اليييا ميع نتيائا تي ير جدييسات الفزية الشانهيية –
اتذييين نظي ي اطر لنخر ييائص السز ييال ل د ييد لسرك ييب األبجش ييين الت ييص س يياىست ف ييص رف ييع مد ييته
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 GSHمن يالل قشص وكب الجذور الحر والجدول ( )4ه
– أبجشين انا مدته .GSH

ت ير جديسات الفزية الشانهيية

جدول ( :)9تأثير جديسات ال:زة الشانهية – أبجشين عم مدتهى  GSHفي نديج الكبد والكم لمجرذان
رقم

السجسهعة

1
2
3

السعامالت
الديسر الدن ية
()VI
الديسر السهجبة
()VII
مجسهاة
Apigenin-AgNPS + H2O2
)(X

تركيز ( GSHنانهمهل /غم)

تركيز ( GSHنانهمهل /غم)

الكبد

الكمية

436.248 ± 5440.038
A

50.512 ± 1552.195
A

133.361 ± 2904.070
B

38.47 ± 756.92
B

71.599 ± 4993.398
A

48.54 ± 1447.81
A

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

 -0السالهندايألديهايد:
اايي ييرت نت ي ييائا الد ارس ي يية الحالي ي يية والسه ي ييحة ف ي ييص الج ي ييدول ( )5حر ي ييهل ارتفااي ي ياط معشهيي ي ياط

( )P≤0.05فص معيدل تركييز  MDAولفتير السعامنية أربعية اسيا يع فيص مريى مجسهاية الجير ال
( )IIالسعر ي ييين لنك ي يير الت د ي ييد السد ي ييتحج هسي ييا ة يروكد ي يييد اليي ي ييدروجين ( )%5.5اش ي ييد
مضارنتيا مع مجسهاة الديسر الدن ية ( .)Iوتتفا الشتائا التص تهصنت الييا الدراسة مع نتائا

و )44

(41

والييذ ن ا يياروا الييا حرييهل ارتفيياي معشييه فييص معييدل تركيييز  MDAفييص مرييى ل الجيير ال

السعر ة لنكر الت دد والذ قيد عيز سي بو اليا اسنيية يروكديد اليدىهل التيص تكيهل نذيسة
فص ااندجة الالشية بااحساا الدىشية الالير مذبعة والتص تحنى من ييالل سندينة مين التفيااالت

م ل ة الا تكهين مركبات وي هل  MDAأحد ىذه السركبات الشاتجة والذ
ارتفاي مدتهاه فص مرى الد انا حدوا حالة الكر الت دد (.)55

عد م اطر دتدل مين

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

تركيييز  MDAولفتيير السعامنيية اس ي هاين وأربعيية اسييا يع اشييد مضارنتيييا مييع الديييسر السهجبيية ()II
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ييير السعييامنين بالجديييسات الشانهييية وكسييا مه ي فييص الجييدول (  . ) 6وتتفييا الشتييائا التييص تييم
( 43و )51

الحرييهل انيي ييا فييص الد ارس يية الحالييية م ييع نت ييائا

والييذ ن ا يياروا الييا حر ييهل انخفا ي ياط

معشهياط فيص تركييز  MDAفيص مريى ل الجير ال السعيامنين بجدييسات الفزية الشانهيية والسحزير

باسييتعسال السدتخنرييات الشباتييية او أحييد ن يهاتا اا ييغ الشييانه (السركبييات الفالفهنيد يية) كعهامييى

ايت ي ازل تد يييم فييص ايتي يزال ا هنييات الفز يية وتحهيني ييا الييا فز يية نانهييية فزي يالط ايين مد يياىسة تن يير
السركبييات (الفالفهنيد يية) فييص تعزيييز لور جديييسات الفزيية الشانهييية كسزييال ل دييد ومشعيييا ميين

تديينر سيينهكاط مالييا اطر أ أل تكييهل مهلييدات لعهامييى األ دييد ا تعسييى السركبييات الفالفهنيد يية انييا

زيييال ب ييات واس ييتضرار الجد يييسات الشانهي يية لفت يير هينيية ف ييص مضا ييى تعزي ييز وا ال يية التي يهافر الحي ييه

لنكاتذين فص السجر الدمه والذ تهفره التركيبة الشانهية مع ا ال لفضات مشتظسة من الكاتذين
بسييا زييسن وصييهلو الييا ااندييجة اليييدل ويزييسن ا زياط اييد ت ار سييو ب سيييات ك ييير والتييص تدي ب

ا ا اطر سسية (.)52

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

السجسهعة
1
2
3

تركيز ( MDAمايكرومهل مهل /لتر)
السعامالت
الديسر الدنيسة
()I

الديسر السهجبة
()II

مجسهاة
Catechin-AgNPS + H2O2

)(V

بعد السعاممة

قبل السعاممة
الزمن ص:ر

اسبهعين

اربع اسابيع

0.170 ± 1.525
Aa

0.100 ± 1.625
Ba

0.173± 1.467
Ba

0.075 ± 1.020
Aa

0.131 ± 1.850
Bb

0.280 ± 2.987
Cc

0.188 ± 1.452
Ab

0.125 ± 1.205
Cb

0.065 ± 0.775
Aa

* تذير القيم في الجدول أعاله ال السعدل ( ± )Meanالخطأ القياسي.
** الحاارا الرااغيرة السختم:ااة أفقيااا واألحاارا الكبياارة السختم:ااة عسهديااا تذااير ال ا ال ااتالا السعشااه عشااد
مدتهى احتسالية .P≤0.05
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وميسا خص نتائا ت ير جديسات الفزية الشانهيية – أبجشيين فضي اتفضيت الشتيائا التيص تيم التهصيى

مييع نتييائا ت ي ير جديييسات الفزيية الشانهييية – كاتذييين حيييج أل معامنيية كييهر الجيير ال بجرايية

( 55مناليم /كاليم ميين وزل الجديم) مين جديييسات الفزية الشانهيية – أبجشييين اليا حريهل انخفا ياط
معشهياط فص معيدل تركييز  MDAفيص مريى ل كيهر الجير ال (مجسهاية  )Xالسعر يين لالجييال
الت دد السدتحج ي ( )%0.5H2O2اشيد مضارنتييا ميع مجسهاية الدييسر السهجبية ( )VIIوكسيا

مه ي ي ف ييص الج ييدول ( .)6مس ييا ذ ييير ال ييا ال ييدور الهق ييائص والسز ييال لال د ييد لنتركيب يية الشانهي يية

ل بجشين فص مشع حرهل اسنية يروكدد الدىهل.

جدول ( :)1تأثير جديسات ال:زة الشانهية – أبجشين عم تركيز  MDAفي مرل دم ذكهر الجرذان
رقم

السجسهعة
1
2
3

تركيز ( MDAمايكرومهل مهل /لتر)
السعامالت
الديسر الدنيسة
()VI

الديسر السهجبة
()VII

مجسهاة

Apigenin-AgNPS + H2O2

)(X

بعد السعاممة

قبل السعاممة
الزمن ص:ر

اسبهعين

اربع اسابيع

0.112 ± 1.335
Aa

0.100 ± 1.467
Ba

0.173± 1.625
Ba

0.101 ± 1.140
Aa

0.177 ± 2.600
Cb

0.091 ± 3.237
Cc

1.302 ± 1.140
Ac

0.035 ± 1.025
Ab

0.058 ± 0.695
Aa

* تذير القيم في الجدول أعاله ال السعدل ( ± )Meanالخطأ القياسي.

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

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

معشهيياط ( )P≤0.05فييص معييدل تركيييز  MDAفييص نديييا الك ييد والكنييا لنسجسهايية ( )IIالسعييامنين
يروكيد ييد اليي ييدروجين ( )%5.5اش ييد مضارنتي ييا م ييع مجسها يية الد يييسر الد يينيسة ( .)Iوق ييد ع ييز

اارتفاي الحاصى فص مدته  MDAفص ااندجة السدروسة الا اد قا نيية كيى مين نديي الك يد
والكنا انا مضاومية تي ير الكير الت ديد السديتحج يروكدييد اليييدروجين وأل ىيذه الزييال فيص
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معييدل تركيييز  MDAتييدل انييا حرييهل زناييية ( يروكدييد ) الييدىهل فييص نديييا الك ييد والكنييا

()53

نتيجيية لتي ير الجييذور الحيير الشاتجيية ميين معامنيية الجيير ال ي ي ( )%0.5H2O2حيييج تعسييى الجييذور

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

الدىشييية وتكييهين مركبييات سييامة ومشيييا  MDAفز يالط ايين زيييال تكييهين انزيسييات الال ب وكدييجيز
( )Lipoxygenaseوالتييص تعسييى ييدروىا انييا أ دييد كسيييات ك ييير ميين الييدىهل مسييا ييشجم اشيييا
زيال مدتهيات  54( MDAو .)55

جدول ( :)7تأثير جديسات ال:زة الشانهية – كاتذين عم مدتهى  MDAفي نديج الكبد
والكم لمجرذان
رقم

السجسهعة
1
2
3

السعامالت
الديسر الدنيسة
()I
الديسر السهجبة
()II
مجسهعة

Catechin-AgNPS + H2O2
)(V

تركيز (MDAنانهمهل /غم)

تركيز (MDAنانهمهل /غم)

الكبد

الكمية

15.959 ± 394.938
B

1.293 ± 150.403
B

23.225 ± 601.593
A

5.480 ± 370.045
A

19.130 ± 264.580
C

1.325 ± 132.310
C

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

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

وزل الجدم) بجديسات الفزية الشانهيية – كاتذيين اليا حريهل انخفياا معشيه ( )P≤0.05فيص

معييدل تركيييز  MDAفييص نديييا الك ييد والكنييا اشييد مضارنتيييا مييع مجسهايية الديييسر السهجبيية ()II
وكسييا مه ي فييص الجييدول ( )7وقييد عييز الدي ب الييا التركيبيية الشانهييية لنكاتذييين سيياىست بضييشص
الجييذور الحيير الست ار سيية انييا ندييا الك ييد والكنييا وبالتييالص ت ي ل ال يا التضنيييى ميين ا ييار الديين ية

لنجييذور الح يير فزي يالط ا يين ال ييدور الهق ييائص والح ييامص اند ييجة الك ييد والكن ييا ال ييذ
الكاتذين كهنو عد من مزالات األ دد الس يعية (.)56

سارس ييو مرك ييب

ان ييا ص ييعيد آي يير وميس ييا خ ييص نت ييائا تي ي ير جد يييسات الفز يية الشانهي يية – أبجش ييين ان ييا

مدته  MDAفيص ندييا الك يد والكنيا فضيد اتفضيت الشتيائا التيص تيم التهصيى اليييا ميع نتيائا تي ير
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جديسات الفزة الشانهية – كاتذين وكسا مه ي فيص الجيدول ( .)8مسيا ذيير اليا اليدور الهقيائص

السزال ل دد لنتركيبة الشانهية ل بجشين فص يفيغ اسنييات يروكديد اليدىهل فيص ندييا الك يد
والكنا.

جدول ( :)9تأثير جديسات ال:زة الشانهية – أبجشين عم مدتهى  MDAفي نديج الكبد
والكم لمجرذان
رقم

السجسهعة
1
2
3

السعامالت
الديسر الدنيسة
()VI
الديسر السهجبة
()VII
مجسهعة

Apigenin-AgNPS + H2O2
)(X

تركيز (MDAنانهمهل /غم)

تركيز (MDAنانهمهل /غم)

الكبد

الكمية

4.814 ± 328.215
C

1.425 ± 136.328
B

22.079 ± 605.275
A

18.914 ± 351.928
A

5.792 ± 238.663
B

3.238 ± 120.863
B

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

ندييتشتا مسييا تضييد فييص أايياله أل ريضيية ترييشيع جديييسات الفزيية الشانهييية بسريضيية اايتيزال
الحي ييه

هس ييا ة السدتخنر ييات الشباتي يية او ني يهاتا اا ييغ الث ييانه (السركب ييات الفالفهنيد يية) تع ييد

ريضيية ناجحيية وآمشيية وصييد ضة لن يقيية ا ييشجم اشيييا أ آ ييار سيين ية وسييسية وفييص نفييس الهقييت ييير

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

مزالات األ دد .
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