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  الخالصة

ر الدوائي والسمي لمركبات ان ا نول البولي لتأث ةف ر ªذه المركبات على امتصاص  وإمكان تأث

ة والعناصر الن ع األدو ر مرغوب  قدرة زوتوز ة فؤدي الى نتائج غ ة العالج قد  أوا من الناح

ة بعضلوصول  ªذه المركبات تستخدم نة داخل الجسم. أªداف إلى األدو م  مع وفقا لذلك تم تقس

م  نئجز إلىªذه الدراسة  العمل في ر كللتق ل الجرعة الواحدة و من تأث  األمداالستخدام طو

ن لمركبات  ن ب ل نا، (silibinin)س ش غاللوكات ت ب ، (epigallocatechin gallate)غال

نوك ت نو (quercetin)رس ة (امتصاص و على (rutin)روت ع األدو ن توز تفورم م

د) نولول) والعناصر النزرة (الزنك والنحاس والحد دة لكل  في الجرذانوأت ة وح بعد جرعة فمو

ما      .من

لة األمد تم استخدام   عوملتمن الجرذان وزعت على خمس مجموعات  ٣٠بالنسبة للدراسة طو

ق الفم باستخدام  ªاإعطاء تم ىاألول مجموعةال كاآلتي تون عن طر ت الز  ٣٠لمدة  gavageز

طرةووما  ع  أما ، تمت معاملت كمجموعة س ة  األربعةالمجام ا المتبق ن، تم إعطائ ن ب ل س

ن  ن وروت ت رس ت، كو ن غال ش غاللوكات ب بتا تون  اذ ت الز تبز ق الفم لمدة  وأعط عن طر

وم  ٣٠ ل  أمالحالجرذان  أعطاءتم   ٣١وما. وفي ال د على شكل محال الزنك والنحاس والحد

نولول. ن واالت تفورم ا بدوائي الم ق الفم وفي الوقت نفس تم معاملة الجرذان فمو ة عن طر  ملح

نولالبولجرعة واحدة من مركبات  بإعطاءبالنسبة للجزء المتعلق  م  تم اعتماد ف نفس التصم

لة اب المستخدم نول البولالمعتمدة لمركبات بالنسبة للجرع  األمدلدراسة طو ةف المستخدمة  واألدو

  .والعناصر النزرة 

نات الدم  ة بالجرذان واخذ ع م تم التضح زوالكبد والكلى والدماغ لتق ن  ترك المتفورم

د) في مصل الدم  نولول والعناصر النزرة (زنك،نحاس،حد نة باستخدام  واألنسجةواالت المع

ازي  از اال HPLCج    الذري. صاصمتوج

رت ع المجموعات األربع لمركبات  اط لة األمد أن جم نول البولالنتائج بالنسبة للدراسة الطو ف

ن في كل من مصل الدم  ز المتفورم ادة ترك المفحوصة لكن في نفس الوقت  واألنسجةأدت إلى ز

نولول مقارن ز ومستوى االت ذه المركبات على ترك ر ل وجد تأث طرة. بمجموعة الس ةال 

زالنتائج بان  رتظاذلك  إلى باإلضافة د) زادت ب ترك  شكلالعناصر النزرة(زنك،نحاس،حد

طرة. ةمعنوي في مصل الدم ،الكبد،الكلى والدماغ مقارن    بمجموعة الس



نت نتائج نول البولإعطاء جرعة واحدة لمركبات  ب  ان المعاملة األربع مقارنة بالمجموعاتف

زقلة   إلى أدت د)  تراك في كل من مصل الدم،  بشكل معنويالعناصر النزرة(زنك،نحاس،حد

طرة. باألضافة الى ذلك  ةالكبد، الكلى والدماغ مقارن نول البولمركبات  أدتبمجموعة الس  إلىف

ن  ز المتفورم ادة ترك نالمفحوصة لكن في  واألنسجةفي مصل الدم ز ذه  ح ر ل وجد تأث ال 

ز ومست طرة.المركبات على ترك نولول مقارنتا بمجموعة الس   وى االت

نول كجرعة واحدة البولي استخدام مركبات  أنمكن االستنتاج من نتائج ªذه الدراسة   أوف

ل األمد بجرع  ستخدامالا ؤدي  أكثرطو ة  ة الموجودة في األغذ ع ادة  إلىمن الجرع الطب ز

نولول في مصل الدم  س االت ن ل ن تم الحصول على واألنسجةامتصاص وتوفر المتفورم . في ح

ث ة بالنسبة للعناصر النزرة ح ل األمد للبولي ان نتائج عكس نوالت  االستخدام طو الى  أدىف

ادة  د في مصل الدم ز ز الزنك،النحاس والحد جرعة  أعطاء وانالكلى والدماغ والكبد وتراك

نوالت      صدد.انخفاض ملحوض في ªذا ال إلى أدى واحدة من  البولي ف
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