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خلفية الدراسة :عزل قلويد النارالسين ني اتيان يايايم الوديا ه راسير ياىناظ عليا هبنبيت النتنتيان الدقن يت الو لويت
التنو ولن في الخاليا الكتد الساطاانت .
اهداف الدراسة :لت ننم ف النت ال لويد النارالسن الو زهل ن اتان ياا م الودا ه راسر اىناظ عليا النتنتيان الدقن يت لخالييا
الكب هن اراتها نع الوستخلص الكحولي للنتان.
المرضىىى والطرا ىىق شممت ا دراسد ممل قمميد لنمما درباست ممن قا ممالادق اابنممل دربقاممل درس ناممل لقعمما دراا مما تم د درا لنمما
درتعيلد هل درباست ن د الاتا تجتلقمل اسد نمي  400 ,200,100,80,40,20تان سلغسدق/تمد تلا ةمل لرتماا ماقل
لدحاا ق ى دربقنقاا درا نال رلالنا در قا در سبابنل درتع تمل قجمن دراقنملرن ذ مشرل شمت ا دراسد مل د ماعتاد اسد نمي قارنمل
اصد درى  1000ل 2000تان سلغسدق  /تد ت درا لنا رت ال ص بقاا يباقق درتبس رتاا اقل لدحااذ
النتا ج لوحظ ان اي يا أعدا الخاليا التي أىان الوستخلص كلوا يا التاكنز هكيان لليو هايحا ني ايالل التيأىنا عليا
النتنتان الدقن ت الووجو ة اال الخلنيت الواياا النهيا الوسيتخلص ح لوحليت النتيا ني ايالل جهياي الو هيا الواين  .ان
النتنتان الدقن ت قد اىان عند استخدام ااكنز عالنت ن هذا الوسيتخلص حنيل ليوحظ الويون الخليو لهيا كيذلو حولهيا اليا
ااكنب شتر كاهيت هني ىيم اايوحاللهاح شيولت الدراسيت اايذ اكنيز ني الوسيتخلص ههيو  20نايكاهغاام/نيل هلبتياان
نختلبييت  6ه 8ه 10ه )12سيياعت حاي ه 400نييايكاهغاام /نييل لوييدة عئييا قييا م الرييا ني الدراسييت انكاانييت اعييا ة
النتنتان الدقن ت الا حالتها الدتن نت د يهال الويثىاح ليوحظ ان النتنتيان الدقن يت يو اليا حالتهيا الدتن نيت يد يهال ياىنا
الوستخلصيين ال لويييد هالكحييولي ييد فتيياة 12سيياعت ن ي الت ييايت للوسييتخلص اتييان ياييا م الودييان اييالل اسييتخدام
الو ها الوا .
االستنتاجات :لوحظ ن االل النتا ان ال لويد النارالسن الو زهل ن اتان ياا م الوديا لير يأىنا ن يتن للنتنتيان الدقن يت
لخاليا الكتد الساطاانت.
الكلمات المفتاحية الهنكل الخلو حياا م الودا ح ال لويد ح الو ها الواا.
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