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يؤؤؤ ا التعؤؤري لميورانيؤؤوم الؤؤم تجمؤؤي كميؤؤات كبيؤؤرا منؤؤ  فؤؤو معلؤؤم االلقؤؤام التيويؤؤة لمج ؤؤم ول ؤؤ  تؤؤم افتؤؤراي  
ك ؤؤبو ورام تمؤؤن االن ؤؤجة نتيجؤؤة التعؤؤري لميورانيؤؤوم تيؤؤط تكؤؤو  تالؤؤة فؤؤر   نلريؤؤة القؤؤرر الؤؤبا ت ؤؤبب  الجؤؤبور التؤؤرا

االك  ا وهو الميكانيكية المتوقعة لمثؤ  هؤبا التؤرثيرم تؤم تصؤميم هؤبا ال را ؤة لت يؤيم التؤرثير الوقؤايو كؤ  مؤ   يؤت ت ي ؤة 
فؤؤؤو الجؤؤؤربا  Effective Microorgansim (EM )والكتمؤؤؤة التيويؤؤؤة ال عالؤؤؤة  Cymbopogon citratusالميمؤؤؤو  

ممغم/كغؤؤؤم( مؤؤؤ  و   الج ؤؤؤم مؤؤؤ  وؤؤؤلت اليورانيؤؤؤوم لمؤؤؤم بعؤؤؤي المتغيؤؤؤرات ال  ؤؤؤمجية الواصؤؤؤة 75البؤؤؤيي المعاممؤؤؤة بؤؤؤؤ )
( فؤو مصؤ  ون ؤيل الكبؤ  المهؤروض وبعؤي MDA) Malondialdehydeببيروك  ا ال ه  ومنهؤا المالونؤ اا ال يهايؤ  

فؤؤو مصؤؤ  ون ؤؤيل  Glutathione (GSH)الكموتؤؤاثيو  ومنهؤؤا قيؤؤاض  المعؤؤايير الواصؤؤة ب يؤؤاض بعؤؤي مقؤؤا ات االك ؤؤ ا
فو المجمولة المعاممة بوؤلت اليورانيؤوم فكانؤت  MDA( فو مع الت الؤ p≤0.05الكب م الهرت النتايل ارت اع معنوا )

( نانومو /غم ن يل بع  اال بوع الثانو ل ر مؤ  التجربؤة فؤو مصؤ  8.68±118.62( مايكرومو /لتر و)5.33±1.21)
( نؤؤانومو  / 3.12±17.24( مؤؤايكرومو /لتر و)0.57±1.52م ارنؤؤة مؤؤي ال ؤؤي را )   المهؤؤروض لمؤؤم التؤؤوالوون ؤؤيل الكبؤؤ

 MDAفؤو م ؤتو  الؤؤ  (p<0.05بينمؤا ا   ال ؤام  يؤت ت ي ؤة الميمؤو  الؤم انو ؤاي معنؤوا)مغم ن يل ولمؤم التؤوالو
( مؤؤؤايكرومو /لتر 0.48±1.29)فؤؤؤو المجمولؤؤؤة التؤؤؤو ال يؤؤؤت كؤؤؤ  مؤؤؤ  وؤؤؤلت اليورانيؤؤؤ  و يؤؤؤت ت ي ؤؤؤة الميمؤؤؤو  فكانؤؤؤت 

( نانومو /غم بع  اال بوع الثانو ل ر م  التجربة فو مص  ون يل الكب  ولمم التوالو وال ؤت ن ؤض 5.49±22.90و)
( مؤؤايكرومو /لتر 2.06±1.55ولكؤؤ  بتؤرثير اقؤ  م ارنؤؤة مؤي  يؤت ت ي ؤؤة الميمؤو  ) EMالنتيجؤة فؤو تالؤؤة الكتمؤة ال عالؤة 

( فؤؤؤو معؤؤؤ الت p≤0.05 ؤؤؤيل ولمؤؤؤم التؤؤؤوالوم وكمؤؤؤا الهؤؤؤرت ال را ؤؤؤة انو ؤؤؤاي معنؤؤؤوا )غؤؤؤم ن/( نؤؤؤانومو 8.3±28.53و)
( 2.64±4.83لتؤؤؤر و)/( مؤؤؤايكرومو 0.04±0.39فؤؤؤو التيوانؤؤؤات المعاممؤؤؤة بوؤؤؤلت اليورانيؤؤؤ  فكانؤؤؤت ) GSHالكموتؤؤؤاثيو  

التؤؤوالو م ارنؤؤة مؤؤي نؤؤانومو /غم ن ؤؤيل بعؤؤ  اال ؤؤبوع الثؤؤانو ل ؤؤر مؤؤ  التجربؤؤة فؤؤو مصؤؤ  ون ؤؤيل الكبؤؤ  المهؤؤروض ولمؤؤم 
م بينمؤؤؤؤا ولمؤؤؤؤم التؤؤؤؤوالو( نؤؤؤؤانومو /غم ن ؤؤؤؤيل فؤؤؤؤو ن ؤؤؤؤض ال تؤؤؤؤرا 1.27±7.76لتؤؤؤؤر و)/( مؤؤؤؤايكرومو 0.47±1.36ال ؤؤؤؤي را )

فؤؤو مصؤؤ  ون ؤؤيل الكبؤؤؤ  لنؤؤ  ال ؤؤام التيوانؤؤؤات  GSH( فؤؤو م ؤؤتو  الؤؤؤؤ p≤0.05الهؤؤرت النتؤؤايل الؤؤم ارت ؤؤؤاع معنؤؤوا )
( نؤانومو  3.86±12.16( مؤايكرومو /لتر و)0.94±1.39انؤت ال ؤيم )المعاممة بولت اليوراني   يت ت ي ة الميمؤو  فك

/ غم ن يل بع  اال بوع الثانو م  التجربة ولمم التوالو م ارنة مي مجمولة وؤلت اليورانيؤ  بينمؤا ال ؤت الكتمؤة ال عالؤة 
كانؤت ال ؤيم فؤو ف GSHترثير م اب  ل يت ت ي ة الميمو  ولكؤ  ب رجؤة اقؤ  تيؤط الهؤرت ارت ؤاع معنؤوا فؤو م ؤتو  الؤؤ 

( نؤؤؤانومو /غم ن ؤؤؤيل بعؤؤؤ  2.12±9.18( مؤؤؤايكرومو  / لتؤؤؤر وفؤؤؤو ن ؤؤؤيل الكبؤؤؤ  المهؤؤؤروض كانؤؤؤت )0.18±0.69المصؤؤؤ  )
ون تنتل ا  ك  م   يؤت ت ي ؤة الميمؤو  والكتمؤة ال عالؤة لهمؤا  ور  ماال بوع الثانو ل ر م  التجربة م ارنة مي ال ي را

الؤبا يعؤ  اتؤ   MDA( وو ي م تو  الؤؤ  او  الج م )كمقا ات اك  ا التراالجبور  مهم فو كبح ترثير بعي انواع
اهؤؤم نؤؤواتل بيروك ؤؤ ا الؤؤ هو  الم ؤؤببة لكثيؤؤر مؤؤ  الم ؤؤاك  الصؤؤتية لمكاينؤؤات التيؤؤة وفقؤؤل لؤؤ  رفؤؤي م ؤؤتو  الكموتؤؤاثيو  

GSH مالبا يع  م  اهم مقا ات االك  ا ال اومية غير االن يمية فو الج م 
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 المقدمة
يتعري اإلن ا  إلم اإل عاع ب ؤك   ايؤم مؤ  مصؤ ري  ريي ؤي  
همؤؤؤؤام المصؤؤؤؤا ر ال بيعيؤؤؤؤة والمصؤؤؤؤا ر التؤؤؤؤو صؤؤؤؤنعها اإلن ؤؤؤؤا   غؤؤؤؤراي 
متع  ا، وي ك  تعري اإلن ا  إلم المصا ر ال بيعية الن ؤبة ا  ا ؤية 

الم ؤؤؤعة ووصوصؤؤؤا مؤؤؤ  التعؤؤؤري مثؤؤؤ  ا  ؤؤؤعة الصؤؤؤا را مؤؤؤ  العناصؤؤؤر 
)اليورانيوم( بصؤورا  بيعيؤة فؤالموا  المتي ؤة بنؤا كمهؤا ت ريبؤا تتتؤوا لمؤم 
ن ؤؤبة قؤؤييمة مؤؤ  المؤؤوا  الم ؤؤعة، وات  لر ؤؤعاع تؤؤرثيرا فؤؤو البييؤؤة قؤؤ  يب ؤؤم 
أثرا ل نوات ل يؤ ا ويؤؤثر فؤو التركيؤو الجينؤو لرن ؤا  والتيؤوا  ويؤؤ ا 

فقؤل لؤ  بلؤإ فؤث  أثؤؤر إلؤم ومؤ  وراثؤو يلهؤر أثؤرا فؤو ا جيؤا  التاليؤة 
التمؤؤوط يصؤؤ  إلؤؤم المؤؤام والتربؤؤة ويؤؤ و  إلؤؤم ال م ؤؤمة الغباييؤؤة لرن ؤؤؤا  

 (م1والتيوا  لمم ال وام )

و همية هؤبا الموقؤوع أجريؤت بتؤوط ل يؤ ا فؤو العؤرا  وب ؤك  
 Depleted Uranium (DU)مكثؤن بعؤ  ا ؤتو ام اليورانيؤوم المنقؤو

( 08 ؤرو مؤا يعؤؤا   )فقؤل لؤؤ  ت 1991فؤو التؤرو لمؤم العؤؤرا  لؤام 
تاويؤؤة تتتؤؤوا لمؤؤم أكا ؤؤي  اليورانيؤؤوم مؤؤ  منلمؤؤة ال اقؤؤة البريؤؤة العراقيؤؤة 

 3882نتيجؤؤؤة تعرقؤؤؤها لمعبؤؤؤط بعؤؤؤ  أتؤؤؤؤ اط التؤؤؤرو لمؤؤؤم العؤؤؤرا  لؤؤؤؤام 
مؤؤؤؤ  المصؤؤؤؤا ر الم ؤؤؤؤعة مؤؤؤؤ  المنلمؤؤؤؤة لممنؤؤؤؤا    (11-18إقؤؤؤؤافة إلؤؤؤؤم)
المركبؤات (م يؤ و  اليورانيؤوم فؤو تركيؤو الع يؤ  مؤ  3و  2المجاورا لهؤا )

الموتم ؤؤؤؤؤة، وتوتمؤؤؤؤؤن هؤؤؤؤؤبا  الكيمياييؤؤؤؤؤة بات التؤؤؤؤؤرثيرات الصؤؤؤؤؤتية والبيييؤؤؤؤؤة
قابميؤة بوبانهؤا فؤو ال ؤواي  الج ؤمية، التؤو  بؤاوتلنالمركبات فيمؤا بينهؤا 

وفؤؤو ب ايؤؤة  (5و 4)لهؤؤا تؤؤرثيرات صؤؤتية كبيؤؤرا فؤؤو ألقؤؤام موتم ؤؤة يكؤؤو 
بؤؤرامل ال ؤؤر  التؤؤالو جؤؤر  االهتمؤؤام فؤؤو ا ؤؤتو ام النباتؤؤات ال بيؤؤة قؤؤم  

لمؤؤم الؤؤرغم مؤؤ  الت ؤؤور الكبيؤؤر فؤؤو ( WHO)منلمؤؤة الصؤؤتة العالميؤؤة 
ميا ي  الكيميام والصي لة واكت ان للج  مراي لؤ ا تيؤط وجؤ وا أ  
لؤؤ  ام مؤؤ  ا  ويؤؤة الكيمياييؤؤة المصؤؤنعة لهؤؤا بعؤؤي الثؤؤار ال ؤؤمبية التؤؤو ال 

 (م6تلهر إال بع  م ا  ويمة م  العلج)
الؤؤؤؤؤؤؤم  ور النباتؤؤؤؤؤؤؤات ال بيؤؤؤؤؤؤؤة ل ؤؤؤؤؤؤؤ  ا ؤؤؤؤؤؤؤارت ال را ؤؤؤؤؤؤؤات الت يثؤؤؤؤؤؤؤة 

إب اتتؤؤؤ   ،كمقؤؤؤا ات اك ؤؤؤ ا بؤؤؤ ي  لؤؤؤ  اال ويؤؤؤة والمعالجؤؤؤات الكيمياويؤؤؤة
العؤلج بالنباتؤات وا ل ؤاو ال بيؤة مكانؤام وتيؤ ام كبيؤري  فؤو لمؤوم ال ؤؤو 

 ، وأثبتؤؤؤؤت ال را ؤؤؤؤاتصؤؤؤؤبح مصؤؤؤؤ رام أمنؤؤؤؤام لصؤؤؤؤنالة ا  ويؤؤؤؤةوالصؤؤؤي لة اب أ
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 لمع يؤؤ  مؤؤ  المركبؤؤات النباتيؤؤةوالبتؤؤوط العمميؤؤة الت يثؤؤة ال عاليؤؤة ال واييؤؤة 
 تمتمؤؤؤإ صؤؤؤ ات مقؤؤؤا ا لتك ؤؤؤ ا وبات تؤؤؤرثير مؤؤؤاني لتؤؤؤ وط الع يؤؤؤ  مؤؤؤ 

 م(8و 7ا مراي وال يما ال ر ا  لن  اإلن ا  )
صؤؤممت هؤؤبا ال را ؤؤة فؤؤو البتؤؤط لؤؤ  تؤؤرثير  يؤؤت نبؤؤات ت ي ؤؤة 

كمقؤؤؤا  لتك ؤؤؤ ا إب ينت ؤؤؤر هؤؤؤبا  Cymbopogon citratusالميمؤؤؤو  
النبؤؤؤات فؤؤؤؤو معلؤؤؤؤم بمؤؤؤؤ ا  العؤؤؤؤالم وينمؤؤؤؤو ب ؤؤؤك  وا ؤؤؤؤي جؤؤؤؤ ا لمؤؤؤؤا لؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  

م ف ؤو (9ا تو امات وا عة فؤو المجؤاالت الغباييؤة وال بيؤة والصؤنالية )
أوا ؤؤ   ؤؤر  وجنؤؤوو غؤؤرو أ ؤؤيا وجنؤؤوو الهنؤؤ  و ؤؤريلنكا ي ؤؤتو م  يتؤؤ  

بلإ لؤؤلج  ؤؤعبو وكؤؤ ،اوؤؤتلالت المعؤؤ ا ،أمؤؤراي البؤؤر  ،لمعالجؤؤة التمؤؤم
الرثؤؤؤؤة وااللتهابؤؤؤؤات الولاييؤؤؤؤة  ،الملريؤؤؤؤا ، ام ال يؤؤؤؤ  ،االن بؤؤؤؤاي ،لم ؤؤؤؤعا 
 م(10)والتن  ية 

 Effectiveالكتمؤؤؤؤؤة التيويؤؤؤؤؤة ال عالؤؤؤؤؤة  وتؤؤؤؤؤ يثا تؤؤؤؤؤم اكت ؤؤؤؤؤان

Microorganisms  أو مؤؤؤؤا يوتصؤؤؤؤر بؤؤؤؤؤEM   وهؤؤؤؤو لبؤؤؤؤارا لؤؤؤؤ   ؤؤؤؤاي
نافعة غير مرقية وال تتتوا لمم ما ا  ؤامة ولؤم  يتتوا أتيام مجهري 

و يتتؤؤؤؤوا لمؤؤؤؤم يؤؤؤؤتم توليؤؤؤؤ  هؤؤؤؤبا المؤؤؤؤا ا لبؤؤؤؤر ت نيؤؤؤؤات الهن  ؤؤؤؤة الوراثيؤؤؤؤة 
المتقؤؤؤمنة بكتريؤؤؤا  مجمولؤؤؤة متواف ؤؤؤة مؤؤؤ  الكاينؤؤؤات التيؤؤؤة ال قي ؤؤؤة النافعؤؤؤة

تؤؤؤؤامي  وبكتريؤؤؤا ،Photosynthetic bacteriaالتمثيؤؤؤ  القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويو 
وكمؤؤا انهؤؤا غنيؤؤة  Yeastوالومؤؤاير  ،bacteria Lactic acidالمبنؤؤؤؤؤؤؤؤيإ

وتؤؤؤؤؤؤؤامي  ،Saponinبمقؤؤؤؤؤؤا ات ا ك ؤؤؤؤؤؤؤ ا التؤؤؤؤؤؤؤو ت ؤؤؤؤؤؤم  الصؤؤؤؤؤؤؤابونيي 
 ،α-tocopherol، وال ؤؤؤؤؤا توكؤؤؤؤؤوفيرو Ascorbic acid اال ؤؤؤؤؤكوربإ

 Flavonoids وال لفونيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ات ،Lycopeneوااليكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوبي 
 Quercetin, Quercetin-3-O-glucopyranosideومنهؤؤؤؤؤؤا

quercetin-3-O-rhamnopyranoside and (11) م وقؤؤؤ  ا ؤؤؤتو م
EM  فؤؤؤؤؤو معالجؤؤؤؤؤة الع يؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤ  ا مؤؤؤؤؤراي منهؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤري اإل ؤؤؤؤؤها  فؤؤؤؤؤو

ال ؤؤؤؤر ا  ومؤؤؤؤري االيؤؤؤؤ   وت ويؤؤؤؤة الجهؤؤؤؤا  المنؤؤؤؤالو وكؤؤؤؤبلإ  ،الونؤؤؤؤا ير
ا تو م لمعالجة تالة اإلجها  الترك  ا النؤاجم لؤ  تكؤو  الجؤبور التؤرا 

 م(13و 12 او  الج م)
 را ؤؤة تؤؤرثير الكتمؤؤة التيويؤؤة ال عالؤؤة هؤؤ فت ال را ؤؤة التاليؤؤة الؤؤم 

و يت ت ي ة الميمو  ) كموا  مقؤا ا لتك ؤ ا ( لمؤم الجهؤ  الترك ؤ ا 
 MADم ؤؤؤؤؤؤتو  المالون ايال يهايؤؤؤؤؤؤ   مؤؤؤؤؤؤ  وؤؤؤؤؤؤل   را ؤؤؤؤؤؤة ترثيرهمؤؤؤؤؤؤا لمؤؤؤؤؤؤم

فؤؤؤؤو مصؤؤؤؤو   م بكؤؤؤؤور الجؤؤؤؤربا  البؤؤؤؤيي ال ؤؤؤؤميمة  GSHوالكموتاثؤؤؤؤايو  
لتيويؤؤة ال عالؤؤة و يؤؤت  را ؤؤة تؤؤرثير الكتمؤؤة او موالمعرقؤؤة لوؤؤلت اليورانيؤؤوم

( لمؤؤؤم الجهؤؤؤ  الترك ؤؤؤ ا مؤؤؤ  ة الميمؤؤؤو  )كمؤؤؤوا  مقؤؤؤا ا لتك ؤؤؤ ات ي ؤؤؤ
 MADم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤتو  المالون ايال يهايؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   وؤؤؤؤؤؤؤؤؤل   را ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ترثيرهمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لمؤؤؤؤؤؤؤؤؤم
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فؤؤؤو ن ؤؤؤيل )الكبؤؤؤ ( بكؤؤؤور الجؤؤؤربا  البؤؤؤيي ال ؤؤؤميمة  GSHوالكموتاثؤؤؤايو  
 موالمعرقة لولت اليورانيوم

 
  المواد وطرائق العمل

 الحيوانات المستخدمة :  -1
 Sprague)ا تو مت فو هبا ال را ة بكور الجربا  البيي   

Dawely(  التو تراوتت ألمارهؤا بؤي )166( أ ؤبوع وأو انهؤا )12-14-

وتم وقعها فو البيت التيوانو التؤابي ل  ؤم لمؤوم التيؤاا /  ،( غراما150
التيوانؤؤؤات وقؤؤؤ  وقؤؤؤعت  ،كميؤؤؤة التربيؤؤؤة لمعمؤؤؤوم الصؤؤؤرفة/ جامعؤؤؤة االنبؤؤؤار

 13و  ؤؤالة قؤؤوم 11للؤؤرون موتبريؤؤ  مؤؤ   ورا قؤؤويية ان  ؤؤمت إلؤؤم 
تمؤؤت م (  رجؤؤة ميويؤؤة 2± 22وثبتؤؤت  رجؤؤة التؤؤرارا لمؤؤم ) ، ؤؤالة لؤؤلم

% برا 34 ،% تن ؤؤؤة 35 تغبيؤؤؤة التيوانؤؤؤات لمؤؤؤم العمؤؤؤن المتكؤؤؤو  مؤؤؤ 
% تميؤو مج ؤن 1 ،% بؤروتي  تيؤوانو10 ،% فو  الصويا20 ،ص رام

 ،غراما موا  تافل  وفيتامينات وموا  مقا ا لم  ريات 50يقان اليها 
 م وأل يت الغبام والمام ب ك  م تمر وبكميات كافية  وا  فترا البتط

  : تهيئة حشيشة الميمون2
( DC.) Stapf تؤؤؤؤؤؤؤم التصؤؤؤؤؤؤؤو  لمؤؤؤؤؤؤؤم ت ي ؤؤؤؤؤؤؤة الميمؤؤؤؤؤؤؤو  

Cymbopogon citrates   مؤؤؤ  تؤؤؤ اي  كميؤؤؤة العمؤؤؤوم /جامعؤؤؤة بغؤؤؤ ا
ثؤم ج  ؤت  ،م  التراو وما لمؤ  بهؤا مؤ  ا و ؤا  وتم تنلي ها ,/الجا رية

 مهبا ا ورا  فو أ با  م  الور  فو  رجة ترارا الغرفة
  :: استخالص زيت حشيشة الميمون 3

لؤؤؤؤؤؤام  Kawtherم التصؤؤؤؤؤؤو  لمؤؤؤؤؤؤم ال يؤؤؤؤؤؤت ت ؤؤؤؤؤؤو  ري ؤؤؤؤؤؤة تؤؤؤؤؤؤ
با ؤؤؤؤؤتو ام  Hydrodistillationب ري ؤؤؤؤؤة الت  يؤؤؤؤؤر المؤؤؤؤؤايو (14)2007
 مClevenger apparatusجها  

  Uranyl acetate: خالت اليورانيل4
وأل ؤؤؤؤو  ،تؤؤؤؤم إبابؤؤؤؤة م ؤؤؤؤتو  وؤؤؤؤلت اليورانيؤؤؤؤ  بالمؤؤؤؤام الم  ؤؤؤؤر 
م بعؤؤ  إبابتهؤؤا (16و  15) ممغؤؤم / كغؤؤم مؤؤ  و   الج ؤؤم يوميؤؤا  75بجرلؤؤة
مميمتؤؤر مؤؤ  المؤؤام الم  ؤؤر وقؤؤ  ا ؤؤتو مت لتجريؤؤي التيوانؤؤات فمويؤؤا  3فؤؤو 

يومؤا بؤي   90با تعما  أنبوو المع ا وبمع   أربؤي مؤرات أ ؤبوليا ولمؤ ا 
 يوما وآورم

 : تصميم التجربة : 5
ق مت التيوانات ل واييام إلم ثما  مجاميي تقم ك  مجمولؤة  

  متيوانات وبرو ا  مت اربة كما هو مبي  فو أ ناا اربعة

 (control groupالمجمولؤؤؤؤة ا ولؤؤؤؤمم )مجمولؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤي را 
مأل يؤؤت هؤؤبا المجمولؤؤة مؤؤام ال ؤؤرو االلتيؤؤا ا مؤؤي تجريعهؤؤا المتمؤؤو  

بو ؤؤؤا ة التغبيؤؤؤة ا نبوبيؤؤؤة مؤؤؤ ا  Normal salineالممتؤؤؤو ال بيعؤؤؤو 
 يومام( بي  يوم واورم120

مؤؤؤ  / كغؤؤؤم مؤؤؤ   5أل يؤؤؤت هؤؤؤبا المجمولؤؤؤة المجمولؤؤؤة الثانيؤؤؤة م 
( يومؤؤام  120مؤ   يؤت ت ي ؤؤة الميمؤو  مؤي مؤؤام ال ؤرو مؤ ا ) و   الج ؤم

 بي  يوم واورم 
) مؤؤؤ   EMمأل يؤؤؤت الكتمؤؤؤة التيويؤؤؤة ال عالؤؤؤة  المجمولؤؤؤة الثالثؤؤؤة

مؤ  / كغؤم مؤ  و   الج ؤم مؤي  5انتؤاج  ؤركة اميؤرو اليايانيؤة ( وبجرلؤة 
 يومام ( بي  يوم واورم 120) وبية ولم امام ال رو بو ا ة التغبية ا نب

ممغؤم /  75المجمولة الرابعة م أل يت وؤلت اليورانيؤ  بجرلؤة 
يومؤؤا( بؤؤي   120) كغؤؤم مؤؤ  و   الج ؤؤم بو ؤؤا ة التغبيؤؤة ا نبوبيؤؤة ولمؤؤ ا

 يوم واورم
مأل يؤؤؤؤت  يؤؤؤؤت ت ي ؤؤؤؤة الميمؤؤؤؤو  وبؤؤؤؤن ض  المجمولؤؤؤؤة الوام ؤؤؤؤة 

 ؤؤؤالات مؤؤؤ  التجريؤؤي ال يؤؤؤت وؤؤؤلت اليورانيؤؤؤ  وبؤؤؤن ض  6الجرلؤؤة وبعؤؤؤ  
 120الجرلؤؤؤة ايقؤؤؤا مؤؤؤي مؤؤؤام ال ؤؤؤرو بو ؤؤؤا ة التغبيؤؤؤة ا نبوبيؤؤؤة ولمؤؤؤ ا )

 يوم( بي  يوم واورم
وبن ض  EMالمجمولة ال ا  ة م ال يت متمو  الكتمة ال عالة 

 الات ال يت ولت اليوراني  وبن ض الجرلؤة مؤي مؤام  6الجرلة وبع  
 يوم( بي  يوم واورم 120تغبية ا نبوبية ولم ا )ال رو بو ا ة ال

المجمولؤؤؤة ال ؤؤؤابعة م ال يؤؤؤت وؤؤؤلت اليورانيؤؤؤ  وبؤؤؤن ض الجرلؤؤؤة 
 ؤؤالات مؤؤؤ  التجريؤؤي ال يؤؤت  يؤؤؤت ت ي ؤؤة الميمؤؤو  وبالجرلؤؤؤة  6وبعؤؤ  

يؤوم( بؤي  120 ن  ؤها مؤي مؤام ال ؤرو بو ؤا ة التغبيؤة ا نبوبيؤة ولمؤ ا )
 يوم واورم

لت اليورانيؤؤؤ  وبؤؤؤن ض الجرلؤؤؤة المجمولؤؤؤة الثامنؤؤؤة م ال يؤؤؤت وؤؤؤ
وبؤن ض الجرلؤة مؤي  EM الات م  التجريي ال يت متمو  الؤ  6وبع  

 يوم( بي  يوم واورم120 مام ال رو بو ا ة التغبية ا نبوبية ولم ا )
 : الحصول عمى العينات الدموية : 6

مؤؤ  ال مؤؤو مبا ؤؤرا مؤؤ  تيوانؤؤات التجربؤؤة م  ؤؤتو لينؤؤات الؤؤ م تؤؤ
Cardiac puncture  مؤؤؤ  مؤؤؤ  الؤؤؤ م  3-4واوؤؤؤب بعؤؤؤ  توؤؤؤ ير التيؤؤؤوا

واليؤؤة مؤؤ  مؤؤاني التوثؤؤر تركؤؤت  test tubesفؤؤو أنابيؤؤو اوتبؤؤار  ووقؤع 
م، ومؤ  ثؤم فصؤمت  37لم ا نصؤن  ؤالة ت ريبؤا فؤو تمؤام مؤايو ب رجؤة 

ب ؤرلة  Centrifugeبو ا ة جها  ال ر  المركؤ ا  Serumاالمصا  
يويؤؤة لتؤؤي  اجؤؤرام (  رجؤؤة م20-وت لؤؤت ب رجؤؤة ) ، ورا /  قي ؤؤة 3000
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ببروك ؤؤؤ ا الؤؤؤ ه  مؤؤؤ  وؤؤؤل  قيؤؤؤاض  ةالواصؤؤؤال  ؤؤؤمجية التتاليؤؤؤ  بعؤؤؤي 
بعؤؤي وكؤؤبلإ  Malondialdeyde (MDA) م ؤؤتو  المالون ايال يهايؤؤ 

 Glutathione قيؤؤؤؤؤاض م ؤؤؤؤؤتو  الكموتؤؤؤؤؤاثيو مقؤؤؤؤؤا ات االك ؤؤؤؤؤ ا ومنهؤؤؤؤؤا 
(GSHفو ) مصو  وان جة التيوانات الموتبريةم 
 :: تقدير مستوى بيرو كسدة الدهن في مصل الدم 7

( TBA ري ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ت الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامي الثايوبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاربيتيورإ )  
Thiobaribturic (  وت ؤو هؤبا 17المتورا المتبعة م  قب  البؤاتثي )

 Malondialdehyde( MDAم ؤؤؤؤؤؤتو  المالون يال نهايؤؤؤؤؤؤ  )  ،ال ري ؤؤؤؤؤؤة
م تواا مؤ ؤرام لهؤبا بيرو ك  ا ال ه  ويع   البا يمث  أت  النواتل لعممية

إب يعتمؤؤ  ال يؤؤاض لمؤؤم الت الؤؤ  بؤؤي  بروك ؤؤي ات الؤؤ ه  وواصؤؤة  ،العمميؤؤة
( وت ؤؤؤرأ 16) pHو ؤؤؤ  يعتمؤؤؤ  لمؤؤؤم  ( فؤؤؤوTBA) المالون ايال يهايؤؤؤ  مؤؤؤي

تر با ؤؤؤؤؤتو ام جهؤؤؤؤؤا  ( نؤؤؤؤؤانومي532االمتصاصؤؤؤؤؤية لنؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤو  مؤؤؤؤؤوجو )
 م(11) تبعالؤ( MDAت و م تو  )و  الم يان القويو

 (GSH) الكموتاثايون في مصل الدم : تقدير مستوى 8
تؤؤم قيؤؤاض م ؤؤتو  الكموتاثؤؤايو  فؤؤو مصؤؤ  الؤؤ م با ؤؤتو ام  ري ؤؤة  

و ت ؤؤؤرأ االمتصاصؤؤؤية لممتمؤؤؤو   (18)المتؤؤؤورا  Ellmans كا ؤؤؤن آلمؤؤؤا 
 م( نؤؤانوميتر412با ؤتو ام جهؤؤا  ال يؤن القؤؤويو لنؤ  ال ؤؤو  المؤوجو )

 (10) تبعا لؤيت و تركي  الكوتاثايو  فو مص  ال م 
 : تقدير مستوى الكموتاثايون في االنسجة:9

قؤؤ ر م ؤؤتو  الكموتاثؤؤايو  فؤؤو ن ؤؤيل الكبؤؤ  ب ري ؤؤة المؤؤا  المتؤؤورا 
 ت  ن يل الكب  فو متمو  ثلثو كمورو تامي الوميؤإ بن ؤبة  (م19)
والمغمؤؤؤؤور فؤؤؤؤو الؤؤؤؤثمل  جؤؤؤؤنض/غؤؤؤؤم مؤؤؤؤ  و   الن ؤؤؤؤيل بجهؤؤؤؤا  الم3(  ؤؤؤؤم5)

 30(  ورا بال قي ؤؤؤة ولمؤؤؤ ا 4000 ؤؤؤغ  الجهؤؤؤا  لمؤؤؤم  ؤؤؤرلة )مالمجؤؤؤرو 
(  قي ؤة ب ؤرلة 20ثانية ن مت بعؤ  بلؤإ الؤم جهؤا  ال ؤر  المركؤ ا لمؤ ا )

(1000xg)، ( ؤم0.5بع ها وقي فو كؤ  انبوبؤة  )مؤ  الجؤ م الرا ؤح  3
مؤام م  ؤؤرم  3(  ؤم0.5لكؤ  لينؤة، فؤو تؤي  يوقؤي فؤو انبوبؤة الكؤنم )

جيؤؤ ا  فو ؤ ات الصؤؤو يوم ثؤم رجؤؤت مؤ  متمؤؤو  مؤؤنلم 3(  ؤؤم2واقؤين )
( رجؤؤت جيؤؤ ا ثؤؤم DTNBمؤؤ  كا ؤؤن ) 3(  ؤؤم0.5واقؤؤين لكؤؤ  منهؤؤا )

 (  قؤؤؤاي ، بعؤؤؤ ها قي ؤؤؤت االمتصاصؤؤؤية لنؤؤؤ   ؤؤؤو  مؤؤؤوجو5تركؤؤؤت لمؤؤؤ ا )
 منانومتر وكانت النتيجة النهايية بالنانومو /غم ن يل 412
 : تقدير مستوى المالوندايالديهايد في االنسجة:10

لت  ير م تو   (20)ا تو مت ال ري ة المتبعة م  قب  الباتثو 
المالون ايال يهاي  فو االن جةم اب يعتم  التتمي  يعتمؤ  لمؤم الت الؤ  بؤي  

ويتم ت او م ؤتو   (TBA)المالون ايال يهاي  وتامي الثايوباربيتيوريإ 
 م(38)المالون ايال يها  فو االن جة ت و 

 : Statistical Analysis: التحميل اإلحصائي 11
تممؤؤؤؤت النتؤؤؤؤؤايل إتصؤؤؤؤاييا با ؤؤؤؤؤتو ام نلؤؤؤؤام الت يبؤؤؤؤؤة االتصؤؤؤؤؤايية 

Package for Social Science (SPSS)   وبلؤؤإ ال ؤؤتوراج اقؤؤ
إب تؤؤؤؤؤؤم تتميؤؤؤؤؤؤ  التبؤؤؤؤؤؤاي   ،ال روقؤؤؤؤؤؤات المعنويؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤي  المجؤؤؤؤؤؤاميي المعاممؤؤؤؤؤؤة

Analysis of variance   با تو ام جؤ و(ANOVA Table)  لهؤبا
واالنتؤران المعيؤارا التمؤا ام كمؤا تؤم ا ؤتوراج الو ؤ  الت ؤابو  ،الغري

اجريؤت التتاليؤ  االتصؤايية  لمم  راي  ال ياض اال اض فؤو االتصؤامم
  م(21)لمم وف  ما جام فو  ونكا  وجمالت 

 النتائج
لمؤؤم  EMتؤؤاثير  يؤؤت ت ي ؤؤة الميمؤؤو  والكتمؤؤة ال عالؤؤة التيويؤؤة 

فؤؤو ن ؤؤيل الكبؤؤؤ  المهؤؤروض ومصؤؤؤ   MDAم ؤؤتو  المالونؤؤ اا ال يهايؤؤؤ  
 ال م فو الجربا  المعاممة بولت اليوراني م

فؤو  (P≤0.05لنؤ  )  يا ا معنويؤة ( وجو 3و 1يوقح ال ك  )
( فؤؤؤؤؤو MDA)  Mlaondialdehydeم ؤؤؤؤؤتو  المؤؤؤؤؤالو   اا ال يهايؤؤؤؤؤ  

ممغؤؤؤم / كغؤؤؤم( تيؤؤؤط  75مجمولؤؤؤة الجؤؤؤربا  المعاممؤؤؤة بوؤؤؤلت اليورانيؤؤؤ  )
( نؤانومو /غرام بعؤ  اال ؤبوع الثؤانو 8.68±118.62 جمت المم قيمؤة )

ل ؤؤؤؤر بينمؤؤؤؤا  ؤؤؤؤجمت اقؤؤؤؤ  قيمؤؤؤؤة فؤؤؤؤو المجمولؤؤؤؤة الثانيؤؤؤؤة )  يؤؤؤؤت ت ي ؤؤؤؤة 
/ غؤؤؤم بعؤؤؤ  اال ؤؤؤبوع  ( نؤؤؤانومو 2.16±16.96الميمؤؤؤو  ف ؤؤؤ  (، اب كانؤؤؤت )

 مال ؤؤميمة الثؤؤانو ل ؤؤر مؤؤ  التجريؤؤي لنؤؤ  الم ارنؤؤة مؤؤي مجمولؤؤة ال ؤؤي را
وم  ول  ال ك  يمك  ملتلة ا  هناإ انو اقا معنويؤا لنؤ  م ؤتو  

( فؤؤؤؤؤؤو مجمولؤؤؤؤؤؤة الجؤؤؤؤؤؤربا  فؤؤؤؤؤؤو المجمولؤؤؤؤؤؤة الرابعؤؤؤؤؤؤة P≤0.05) معنويؤؤؤؤؤؤة
 ؤؤالة وؤؤلت  6)المعاممؤؤة بم ؤؤتوما نبؤؤات ت ي ؤؤة الميمؤؤو  اوال   بعؤؤ  

اليوراني  ( لن  الم ارنة مي المجمولة الثامنة ) الجربا  المعاممة بولت 
فؤؤض م ؤؤتو   (P≤0.05معنويؤؤا) ويلتؤؤل أيقؤؤا انو اقؤؤا م ؤؤ (اليورانيؤؤ  ف

 ؤالة  6  بعؤ   EMفو المجمولة الوام ة ) الكتمة ال عالة  MDAالؤ 
بالم ارنؤة  ولت اليوراني  (ولكؤ  ب رجؤة اقؤ  تؤاثير مؤ  المجمولؤة الرابعؤة

مؤؤي المجمولؤؤة الثامنؤؤة بينمؤؤا لؤؤم يمتؤؤل اا فؤؤرو  معنويؤؤة فؤؤو المجمولؤؤؤة 
 ؤؤؤؤالة  يؤؤؤؤت ت ي ؤؤؤؤة الميمؤؤؤؤو  (  6رانيؤؤؤؤ    بعؤؤؤؤ  ال ا  ؤؤؤؤة )وؤؤؤؤلت اليو 

 ؤؤؤالة الكتمؤؤؤة ال عالؤؤؤة  6والمجمولؤؤؤة ال ؤؤؤابعة ) وؤؤؤلت اليورانيؤؤؤ    بعؤؤؤ  
 ( لن  الم ارنة مي المجمولة الثامنةم EMالتيوية 

ا ؤؤؤارت المعمومؤؤؤات الؤؤؤم تصؤؤؤو  ن ؤؤؤض النتؤؤؤايل فؤؤؤو م ؤؤؤتو  الؤؤؤؤ 
MDA   فؤؤؤو مصؤؤؤ  الؤؤؤ م تيؤؤؤط كانؤؤؤت هنؤؤؤاإ المؤؤؤم ارت ؤؤؤاع معنؤؤؤوا لنؤؤؤ
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(P˂0.05)  فو م تو  الؤMDA  فو مص  ال م فؤو المجمولؤة الثامنؤة
( مايكرومو  / لتر بع  اال بوع الثانو ل ؤر 1.21±5.33تيط كانت ) 
فؤؤؤؤؤو المجمولؤؤؤؤؤة الرابعؤؤؤؤؤة  بينمؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤجمت انو اقؤؤؤؤؤا معنويؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤ  التجربؤؤؤؤؤة

( 2.06±1.55( مؤؤايكرومو  / لتؤؤر والمجمولؤؤة الوام ؤؤة )1.29±0.48)
 مجمولة ال ي رام ارنة مي م / لترمايكرومو  

 

 Malondialdehyde( يوضح مستوى المالونداي الديهايد 1شكل )
(MDAفي مصل الدم ) 

 

 Malondialdehyde( يوضح مستوى المالونداي الديهايد 0شكل )
(MDAفي نسيج الكبد ) 

 
لمؤؤم  EMتؤؤرثير  يؤؤت ت ي ؤؤة الميمؤؤو  والكتمؤؤة ال عالؤؤة التيويؤؤة 

( فؤؤو ن ؤؤيل الكبؤؤ  المهؤؤروض GSH) Glutathioneم ؤؤتو  الكموتؤؤاثيو  
 مومص  ال م فو الجربا  المعاممة بولت اليوراني 

( ) ممتؤؤ  ( وجؤؤو  انو ؤؤاي 4و 2ألهؤؤرت النتؤؤايل فؤؤو ال ؤؤك  )
( فؤؤؤؤؤؤو م ؤؤؤؤؤؤتو  الكموتؤؤؤؤؤؤاثيو  P≤0.05معنؤؤؤؤؤؤوا لنؤؤؤؤؤؤ  م ؤؤؤؤؤؤتو  معنويؤؤؤؤؤؤة )

Glutathione  (GSH)  لن ؤؤؤؤيل الكبؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤو المجمولؤؤؤؤؤة الثامنؤؤؤؤة تيؤؤؤؤؤط
( نؤؤؤانومو  / غؤؤؤم ن ؤؤؤيل لنؤؤؤ  الم ارنؤؤؤة مؤؤؤي 2.64±4.83كانؤؤؤت ال يمؤؤؤة ) 

 ( نؤانومو  / غؤم ن ؤيل و ؤجمت1.27±7.76مجمولة ال ي را ال ؤميمة )
فؤؤو ن ؤؤيل الكبؤؤ  المهؤؤروض كانؤؤت فؤؤو  GSHالمؤؤم قيمؤؤة مؤؤ  م ؤؤتو  الؤؤؤ 

( نؤؤؤانومو  / غؤؤؤم، ومؤؤؤ  4.8±14.59المجمولؤؤؤة الثانيؤؤؤة تيؤؤؤط  ؤؤؤجمت )
المجمولؤؤؤة وؤؤؤل  الجؤؤؤ و  يمكؤؤؤ  ملتلؤؤؤة ا  هنؤؤؤاإ  يؤؤؤا ا معنويؤؤؤة فؤؤؤو 

لنؤؤ  الم ارنؤؤة مؤؤي مجمولؤؤة الجؤؤربا  المعاممؤؤة بوؤؤلت اليورانيؤؤ م  الرابعؤؤة
( فؤو المجمولؤة الوام ؤة ولكؤ  اقؤ  P≤0.05ويمتل أيقا  يا ا معنوية)

 GSHامؤؤا نتؤؤايل م ؤؤتو  الؤؤؤ  متؤؤاثير لنؤؤ  م ارنتهؤؤا مؤؤي المجمولؤؤة الرابعؤؤة
 GSH( ف ؤؤؤجمت ن ؤؤؤض المنتؤؤؤم لم ؤؤؤتو  الؤؤؤؤ 4لمصؤؤؤ  الؤؤؤ م فؤؤؤو ال ؤؤؤك  )

 ؤؤيل الكبؤؤ  المهؤؤروض تيؤؤط  ؤؤجمت المؤؤم قيمؤؤة فؤؤو المجمولؤؤة الثانيؤؤة لن
( مؤايكرومو  0.47±2.45فؤو مصؤ  الؤ م )  GSHتيط كانت قيمة الؤؤ 

( 0.14±0.39/ لتؤؤؤؤر بينمؤؤؤؤا كانؤؤؤؤت اقؤؤؤؤ  قيمؤؤؤؤة فؤؤؤؤو المجمولؤؤؤؤة الثامنؤؤؤؤة )
 ؤؤجمت نتؤؤايل  ممؤؤايكرومو  / لتؤؤر بعؤؤ  اال ؤؤبوع الثؤؤانو ل ؤؤر مؤؤ  التجربؤؤة

لمصؤؤ  الؤ م لنؤؤ   GSHا معنويؤؤا فؤو م ؤؤتو  الؤؤ ال را ؤة التاليؤؤة انو اقؤ
بينما كا  هنؤاإ ارت ؤاع معنؤوا  ( فو المجمولة الثامنةP≤0.05م تو  )

والوام ة بع  اال بوع الثام  والثانو  فو المجاميي الثانية والثالثة والرابعة
ل ر م  التجربة ولمؤم التؤوالو م ارنؤة مؤي ال ؤي را بينمؤا فؤو المجمولؤة 

بعؤؤ   GSHفمؤؤم ت ؤؤج  فؤؤرو  معنويؤؤة فؤؤو م ؤؤتو  الؤؤؤ  ةال ا  ؤؤة وال ؤؤابع
 ماال بوع الثانو ل ر م  التجربة م ارنة مي ال ي را

 

( في مصل GSH) Glutathione( بوضح مستوى الكموتاثيون 3شكل )
 الدم

 

( في نسيج GSH) Glutathione( يوضح مستوى الكموتاثيون 4شكل )
 الكبد

0

1

2

3

4

5

6

لـ 
 ا
يز

رك
ت

M
D

A
 

ل 
مو

رو
اي
م

 /
صل

 م
تر

ل
 

 المجاميع المعاملة

 اليوم االول

 3االسبوع 

 9االسبوع 

 01االسبوع 

0

50

100

150

لـ 
 ا
يز

رك
ت

M
D

A
 

ل 
مو

نو
نا

 /
ج
سي

 ن
غم

 

 المجاميع المعاملة

 اليوم االول

 3االسبوع 

 9االسبوع 

 01االسبوع 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

ـ 
 ال

يز
رك

ت
G

SH
 

ل 
مو

رو
يك

ما
 /

صل
 م

تر
ل

 

 المجاميع المعاملة

 اليوم االول

 3االسبوع 

 9االسبوع 

 01االسبوع 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ـ 
 ال

يز
رك

ت
G

SH
 

ل 
مو

نو
نا

 /
ج
سي

 ن
غم

 

 المجاميع المعاملة 

 اليوم االول

 3االسبوع 

 9االسبوع 

 01االسبوع 



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                   Open Access        مجلة  اممةة  نبارةمل للةلةلص نل ة                       

00/11/0210-02جامعة االنبار  –خاص بوقائع المؤتمر العممي الثاني لمعموم الصرفة                              98-108: ( 2 ) ,(7 ), 2013  
 

012 

 المناقشة:
تؤرثير  يؤت ت ي ؤة الميمؤو  لمؤم  ل   تقم  هبا البتط  را ؤة 

بعؤؤي التغيؤؤرات الن ؤؤيجية وال م ؤؤجية الناتجؤؤة مؤؤ  معاممؤؤة بكؤؤور الجؤؤربا  
تؤرثير الكتمؤة  وم ارنتهؤا مؤي ممغم / كغم ( 75الموتبرية بولت اليوراني  )

فؤؤؤؤؤؤو  كمقؤؤؤؤؤا ات لتك ؤؤؤؤؤ ا والمعؤؤؤؤؤرون بؤؤؤؤؤؤ ورهما EMال عالؤؤؤؤؤة التيويؤؤؤؤؤة 
 (م 12و 9الكاينات التية )

( أ  تجريؤؤي الجؤؤربا  بوؤؤلت 3و1ألهؤؤرت ال را ؤؤة فؤؤو ال ؤؤك  )
اليورانيؤؤ  )المجمولؤؤة الثامنؤؤة ( أ   إلؤؤم رفؤؤي م ؤؤتو  المالون ايال يهايؤؤ  ) 

MDA  فو ن يل الكب  ومص   م بكور الجؤربا ، ويرجؤي ال ؤبو إلؤم )
 ور الجؤؤبور التؤؤرا المنتجؤؤة  اوؤؤ  الج ؤؤم ب ؤؤبو التعؤؤري لؤؤبعي المؤؤوا  

(، إب تؤؤ ا هؤبا الجؤبور إلؤم 22ومنها ولت اليورانيؤوم )المع نية الث يمة 
إب تعؤؤؤؤؤ  ا غم ؤؤؤؤؤة الومويؤؤؤؤؤة الهؤؤؤؤؤ ن ا كثؤؤؤؤؤر تعرقؤؤؤؤؤام ،بيؤؤؤؤؤرو ك ؤؤؤؤؤي  الؤؤؤؤؤ ه 

لت اللت الجبور الترا ب بو اتتوايها لمؤم التؤوامي ال هنيؤة المتعؤ  ا 
الهؤؤؤ ن  غيؤؤؤر الم ؤؤؤبعة وا  هؤؤؤبا التؤؤؤوامي تمتمؤؤؤإ أواصؤؤؤر م  وجؤؤؤة تعؤؤؤ 

( كنؤؤؤؤاتل لبيؤؤؤؤرو ك ؤؤؤؤ ا الؤؤؤؤ ه   MDAل ) الؤؤؤؤرييض لمجؤؤؤؤبور التؤؤؤؤرا وتنؤؤؤؤت
Lipid per oxidation،(23  ا  ال يؤؤا ا فؤؤؤو بيؤؤؤرو ك ؤؤؤي ا الؤؤؤ هو )

ب ؤؤبو ت الؤؤؤ  الجؤؤؤبور التؤؤرا وقمؤؤؤة مقؤؤؤا ات ا ك ؤؤ ا تؤؤؤؤ ا إلؤؤؤم تت ؤؤؤم 
  مOxidative Damage (24)الن يل م ببة التمن الترك  ا 

أمؤؤؤا لنؤؤؤ  معاممؤؤؤة المجمولؤؤؤة ب يؤؤؤت ت ي ؤؤؤ  الميمؤؤؤو  مؤؤؤي وؤؤؤلت 
انيؤ  ) المجمولؤة الرابعؤة ( ف ؤ  لؤوتل ا  هنؤاإ انو اقؤا معنويؤا فؤو اليور 

( فؤو ن ؤيل الكبؤ  P≤0.05م تو  المالون ايال يهاي  لن  م تو  معنو  )
ومصؤ  الؤؤ م ولمؤؤم التؤؤوالو لنؤؤ  الم ارنؤة مؤؤي المجمولؤؤة المعاممؤؤة بوؤؤلت 
اليورانيؤؤ  وربمؤؤا يرجؤؤي ال ؤؤبو فؤؤو بلؤؤإ إلؤؤم  ور المؤؤوا  ال عالؤؤة الموجؤؤو ا 

وكؤؤبلإ اتتوايهؤؤا لمؤؤم مؤؤوا  من ؤؤ ة )  ،(25هؤؤا و ورهؤؤا كمؤؤاني لمترك ؤؤ  )في
glutathione – S- transferase  وهبا اتؤ  ا ن يمؤات المهمؤة التؤو )

لها  ور فو ت مي  القرر الترك  ا  او  ج م الكاي  التو لؤ   ريؤ  
(م وكؤبالإ 26 و 9مني التصا  الجبور التؤرا لمؤم االغ ؤية البايموجيؤة )

انو ؤؤاي معنؤؤوا فؤؤو م ؤؤتو  المالوان ال يهايؤؤ  فؤؤو مجمولؤؤة  نتؤؤايلبينؤؤت ال
الجؤؤؤربا  المعاممؤؤؤة ب يؤؤؤت نبؤؤؤات ت ي ؤؤؤة الميمؤؤؤو  لوتؤؤؤ ها بالم ارنؤؤؤة مؤؤؤؤي 

الؤبا يعؤ   citralوربما قؤ  يكؤو  ال ؤبو الؤم ال ؤترا   ،مجمولة ال ي را
% مؤ   يؤت ت ي ؤة الميمؤو  وهؤو  70-85م  ال يوت اال ا ية ويكؤو  

الؤؤبا يت  لمؤؤم  يؤؤا ا انؤؤ يم الؤؤؤ  monotrepeneا يؤؤة مؤؤ  التربينؤؤات االت
(GST  فؤؤؤو الوليؤؤؤا الكب يؤؤؤة لمجؤؤؤربا  المعاممؤؤؤة بال ؤؤؤترا )،  فقؤؤؤل لؤؤؤ 

ق رتؤؤؤؤ  لمؤؤؤؤم إ الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ال مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم و يؤؤؤؤا ا ن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ا ن يمؤؤؤؤؤؤؤؤؤات المقؤؤؤؤا ا 

 -glutathione –Sو  glutathione peroxidaseلتك ؤؤؤؤؤؤ ا مثؤؤ  

transferase وCatalase (27م) 
بؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  أ  ارت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤاع م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤتو   (28)فؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  را ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤار اليهؤؤؤؤؤؤؤؤؤا 

فؤؤؤو التيوانؤؤؤات المعرقؤؤؤة لميورانيؤؤؤوم يؤؤؤؤ ا الؤؤؤم  MDAالمالوان ال يهايؤؤؤ  
 Antioxidative ؤرلة ا ؤتهلإ ا نلمؤة ال فاليؤة المقؤا ا لتك ؤ ا 

systems  فؤو وا  ال يؤا ا  ،مما يؤ ا الؤم تمؤن ا ن ؤجة و يؤا ا الؤ هو
تركي  ال هو  ب بو ت ال  الجؤبور التؤرا وقمؤة مقؤا ات ا ك ؤ ا تؤؤ ا 

 Oxidative damageإلؤؤؤم تت ؤؤؤم الن ؤؤؤيل م ؤؤؤببة ا ب  الترك ؤؤؤؤ ا 
وفو التاالت المرقية المت ثة لرجها  فؤا  الجؤبور التؤرا يؤ  ا   ،(29)

ن ؤؤا ها  يؤؤا ا ت ؤؤو  قؤؤ را مقؤؤا ات ا ك ؤؤ ا   التهؤؤا أو معا لتهؤؤا فت ؤؤبو 
و بيروك  ا الؤ ه  ورفؤي م ؤتو  المالون ايال يهايؤ  وف ؤ ا  التؤوا    يا ا ف

بؤؤؤي  فعاليؤؤؤؤة الجؤؤؤبور التؤؤؤؤرا ون ؤؤؤا  مقؤؤؤؤا ات االك ؤؤؤ ا مت ثؤؤؤؤة اإلجهؤؤؤؤا  
الترك  ا الم بو ل يا ا م تو  المالون ايال يهاي  البا يعم  لمم ف  ا  
مرونة االغ ية الوموية ومقؤال ة وتع يؤ  االورام لؤ   ريؤ  ت المهؤا مؤي 

 (م30وامي النووية وتن ي  الجينات الم ؤولة ل  ال  رات )الت
 EMوأثبتؤؤؤؤؤت نتؤؤؤؤؤؤايل ال را ؤؤؤؤؤة التاليؤؤؤؤؤؤة أ  التجريؤؤؤؤؤي ال مؤؤؤؤؤؤوا بؤؤؤؤؤؤؤ 

لمجمولؤؤة بكؤؤور الجؤؤربا  المعاممؤؤة بوؤؤلت اليورانيؤؤ  أ   إلؤؤم انو ؤؤاي 
( فؤؤؤو ن ؤؤؤيل الكبؤؤؤ  ومصؤؤؤ  MDAمعنؤؤؤوا فؤؤؤو م ؤؤؤتو  المالون ايال يهايؤؤؤ )

 (ملة الثامنة ) ولت اليوراني  ف  مجمو ال م بالم ارنة مي م تواا فو ال
قؤ  يعؤ   إلؤم أ   MDAوق  يع   هبا االنو اي فو م تو   

EM  قؤؤ  ي مؤؤ  مؤؤ  لمميؤؤة بيروك ؤؤ ا الؤؤ ه  وقؤؤ  يعؤؤو  هؤؤبا إلؤؤم المركبؤؤات
ال عالؤة الموجؤؤو ا فيؤ  مثؤؤ  ال لفونيؤ اتم ولؤؤوتل ا   ؤراو الكتمؤؤة ال عالؤؤة 

EM الميكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوبي  غنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو بالعناصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر المهمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ومنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا Lycopene  و
ubiquinone  وانؤؤؤؤؤؤواع مؤؤؤؤؤؤ  الصؤؤؤؤؤؤابونياتsaponins  باإلقؤؤؤؤؤؤافة الؤؤؤؤؤؤم

 quercetinالمكونؤؤؤؤؤؤات ال ينوليؤؤؤؤؤؤة المقؤؤؤؤؤؤا ا لتك ؤؤؤؤؤؤ ا مثؤؤؤؤؤؤ  كيور ؤؤؤؤؤؤتي  
، إب ت ؤؤؤؤؤتو م فؤؤؤؤؤو معالجؤؤؤؤؤة Eو Cوفيتؤؤؤؤؤامي   kaemferolوالكؤؤؤؤؤام يرو  

ال ر ا  والقغ  وانواع م  الت ا ية و ام ال ؤكر وال ؤ  الريؤوا وكمؤا 
انؤؤؤ  يعمؤؤؤ  مؤؤؤاني لعمميؤؤؤة اك ؤؤؤ ا الؤؤؤ هو  فؤؤؤو الؤؤؤ ما  والكبؤؤؤ  فؤؤؤو الجؤؤؤربا  
الموتبريؤؤؤؤؤؤؤة ويثؤؤؤؤؤؤؤب  تؤؤؤؤؤؤؤرثير بيروك ؤؤؤؤؤؤؤي  الهيؤؤؤؤؤؤؤ روجي  وي مؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤ  افؤؤؤؤؤؤؤرا  

(م وقؤ  31تؤو )م  الوليا ال ليية وارج ج ؤم الكؤاي  ال 8-االنترلوكي 
( كمؤؤؤاني لمترك ؤؤؤ  والت ميؤؤؤ  مؤؤؤ  قؤؤؤرر الجؤؤؤبور Cوجؤؤؤ  ا   ور فيتؤؤؤامي  )

التؤرا  اوؤ  ج ؤؤم الكؤاي  التؤو وبالتؤؤالو ت مؤ  مؤ  بيروك ؤؤ ا الؤ ه  في ؤؤ  
و كؤؤؤؤبلإ ي ؤؤؤؤك  (32) ( و يؤؤؤؤا ا م ؤؤؤؤتو  الكموتاثؤؤؤؤايو  MDAم ؤؤؤؤتو  ) 
  (  ورام مهمؤؤؤؤام مؤؤؤؤ  ت ميؤؤؤؤ  بروك ؤؤؤؤي ا الؤؤؤؤ ه  و يؤؤؤؤا ا الكتؤؤؤؤاليCفيتؤؤؤؤامي  ) 
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(CAT وهؤؤو أتؤؤ  ا ن يمؤؤات القؤؤرورية لمتؤؤ  مؤؤ  قؤؤرر الجؤؤبور التؤؤرا )
 (م9 او  ج م الكاي  التو ومني أك  ا ال هو  )

( انو اقؤؤؤؤؤؤؤؤا 4و2ال را ؤؤؤؤؤؤؤؤة التاليؤؤؤؤؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤؤؤؤؤك  ) ألهؤؤؤؤؤؤؤرت نتؤؤؤؤؤؤؤؤايل
فؤؤو ن ؤؤيل الكبؤؤ  ومصؤؤ   م  ( فؤؤو م ؤؤتو  الكموتاثؤؤايو P< 0.05معنويؤؤا)

وهؤبا  ،مؤي مجمولؤة ال ؤي رابالم ارنؤة  بولت اليورانيؤ  الجربا  المعاممة
، ويمكؤ  أ  يعؤ   (33( )2008لؤام ) Al-Mishhhdaneيواف  نتؤايل 

النؤؤاتل لؤؤ  لنصؤؤر اليورانيؤؤوم لكونؤؤ  مؤؤ   ال ؤؤبو إلؤؤم االجهؤؤا  التاك ؤؤ ا
الموا  العناصر المع نية الث يمة والم عة فو ن ض الوقت اثبتت ال را ؤات 

لهؤؤؤا  ور فؤؤؤو توليؤؤؤ  ال ؤؤؤاب ة ا  الجؤؤؤربا  التؤؤؤو جرلؤؤؤت بوؤؤؤلت اليورانيؤؤؤ  
وت ؤؤؤبو ايقؤؤؤا اك ؤؤؤ ا الؤؤؤ هو  فؤؤؤو الؤؤؤ ما   ROSالجؤؤؤبور التؤؤؤرا ومنهؤؤؤا 

والقؤؤؤرر التاك ؤؤؤ ا لموليؤؤؤا ال لييؤؤؤة فؤؤؤو الريؤؤؤة وف ؤؤؤ ا  نلؤؤؤام مقؤؤؤا ات 
االك ؤؤ ا وهؤؤبا بؤؤ ورا يؤؤؤ ا إلؤؤم ا ؤؤتهلإ الكموتاثؤؤايو  الؤؤبا يعؤؤ  مؤؤ  أهؤؤم 

  م(34مقا ات ا ك  ا غير اإلن يمية وهبا ما ا ار الي  )
ما يع   ال بو إلم تتو  الكموتاثايو  مؤ  ال ؤك  ال عؤا  إلؤم رب

غيؤؤؤؤؤؤر ال عؤؤؤؤؤؤا  ثنؤؤؤؤؤؤايو الكبريؤؤؤؤؤؤت وتعؤؤؤؤؤؤ  مجمولؤؤؤؤؤؤة الكبريؤؤؤؤؤؤت فؤؤؤؤؤؤو تركيؤؤؤؤؤؤو 
وبلؤؤؤإ  ،الكموتاثؤؤؤايو  لؤؤؤامل موتؤؤؤ ال جيؤؤؤ ا تهؤؤؤو برا الهيؤؤؤ روجي  ب ؤؤؤهولة

( وقؤؤؤوا الصؤؤؤرا بؤؤؤي  S-Hلقؤؤؤعن الصؤؤؤرا بؤؤؤي  الكبريؤؤؤت والهيؤؤؤ روجي  )
فؤؤؤؤو الجؤؤؤؤبور التؤؤؤؤرا لؤؤؤؤبلإ ت ؤؤؤؤوم بتمايؤؤؤؤة  (C-Hالكربؤؤؤؤو  والهيؤؤؤؤ روجي  )

يقؤان إلؤم بلؤإ  (،36و 35ا غ ية الوموية مؤ  و ؤر الجؤبور التؤرا )
ف ؤؤ  يكؤؤو  ال ؤؤبو هؤؤو تؤؤ وط ن ؤؤا فؤؤو المؤؤوا  ا وليؤؤة القؤؤرورية لبنايؤؤ  

الناتجؤؤة لؤؤؤ  م ؤؤار ال ؤؤؤكر  NADPHومنهؤؤؤا  ،أثنؤؤام اإلجهؤؤؤا  التاك ؤؤ ا
 glutathione انؤ يموما ؤو ال و ؤ يت التؤو تعؤ  المؤا ا المت ؤ ا لعمؤ  

reductase   البا يعم  لمؤم إلؤا ا الكموتؤاثيو  مؤ  ال ؤك  غيؤر ال عؤا
(، فت ؤؤ  فعاليتؤؤؤ  وهؤؤبا يؤؤؤؤثر لمؤؤؤم 35ثنؤؤايو الكبريؤؤؤت إلؤؤم  ؤؤؤكم  ال عؤؤؤا  )
وتؤؤؤثر اإلصؤؤابة بؤؤبعي اإلمؤؤراي ، متتؤؤو  الكموتؤؤاثيو  فؤؤو تمؤؤإ ا ن ؤؤجة

لمؤؤا  الكموتاثؤؤايو تصؤؤمو ال ؤؤرايي  فؤؤو انو ؤؤاي  ،ال ؤؤكرا ،مثؤؤ  ال ؤؤر ا 
ت ؤؤبب  مؤؤ  تولؤؤ  الجؤؤبور التؤؤرا ممؤؤا يؤؤؤ ا إلؤؤم ا ؤؤتهلك  كمؤؤا ا مقؤؤا ا 

   م(37لمترك   )
هؤؤو الم ؤؤؤو  لؤؤ   يؤؤا ا  (G6PDH)ولمؤؤم العمؤؤوم فؤؤر  ن ؤؤا 
لؤؤؤبا فؤؤؤر  انو ؤؤؤاي الكموتؤؤؤاثيو  فؤؤؤو  ،ا ب  الترك ؤؤؤ ا فؤؤؤو تمؤؤؤإ ا ن ؤؤؤجة

عؤؤؤؤؤؤؤ  إب ي ،(38ا ن ؤؤؤؤؤؤؤجة يعؤؤؤؤؤؤؤ  مؤ ؤؤؤؤؤؤؤرام لمؤؤؤؤؤؤؤم  يؤؤؤؤؤؤؤا ا ا ب  الترك ؤؤؤؤؤؤؤ ا )
 Endogenousالكموتاثيو  م  الموا  المقؤا ا لتك ؤ ا  اوميؤة المن ؤر 

antioxidants  المهمؤؤؤؤؤؤؤؤؤة قؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المؤك ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ات مثؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ا  ويؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
وات  انو اي م تو  الكموتاثيو  فو ن يل ما يجعمؤ  أكثؤر  ،والم ر نات

ت ؤؤبلم مؤؤؤ  قبؤؤ  المؤك ؤؤؤ ات فقؤؤلم لؤؤؤ  ولي تؤؤ  االوت اليؤؤؤة  اوؤؤ  الوميؤؤؤة 
كموتؤؤؤؤؤاثيو  يمثؤؤؤؤؤ  أقؤؤؤؤؤو  العوامؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤو ال ؤؤؤؤؤي را لمؤؤؤؤؤم كمؤؤؤؤؤا أ  ال ،(39)

 م(40)بيروك  ا ال ه  
أوقؤؤتت النتؤؤايل ا  المجمولؤؤة الرابعؤؤة )المعاممؤؤة ب يؤؤت ت ي ؤؤ  

 p) 0.05≥ألهرت ا  هناإ  يا ا معنويؤة ) الميمو  مي ولت اليورني (
لنؤؤؤ  الم ارنؤؤؤة مؤؤؤي المجمولؤؤؤة المعاممؤؤؤة بوؤؤؤلت  فؤؤؤو م ؤؤؤتو  الكموتاثؤؤؤايو 

ويمكؤؤؤؤؤ  ا  يعؤؤؤؤؤ   ال ؤؤؤؤؤبو إلؤؤؤؤؤم  بيعؤؤؤؤؤة المؤؤؤؤؤوا  ال عالؤؤؤؤؤة  ، اليورانيؤؤؤؤؤ  ف ؤؤؤؤؤ
 glutathione- S- transferase الموجؤو ا فيهؤا تيؤط ت يؤ  مؤ  ن ؤا 

 27) الؤؤبا يعؤؤ  مؤؤ  مقؤؤا ات ا ك ؤؤ ا المهمؤؤة  اوؤؤ  ج ؤؤم الكؤؤاي  التؤؤو
ي ؤؤوم  الؤبا selenoenzyme ويمكؤ  أ  يعؤ   ال ؤبو إلؤؤم  ور إنؤ يم،(

المكونؤؤؤات الومويؤؤؤة ا وؤؤؤر  مؤؤؤ  قؤؤؤرر وب يؤؤؤة  بتمايؤؤؤة ا غ ؤؤؤية الومويؤؤؤة
 hydroperoxides الترك ؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤ   ريؤؤؤؤؤ  و ؤؤؤؤؤي أنؤؤؤؤؤواع ل يؤؤؤؤؤ ا مؤؤؤؤؤ 

ويعؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤمينيوم اتؤؤؤؤ  مكونؤؤؤؤات  (،GSH ( )35با ؤؤؤؤتو ام الكموتاثؤؤؤؤايو  )
وق رتؤؤ  لمؤؤم كؤؤبح  ت ي ؤؤ  الميمؤؤو  فؤؤا  لؤؤ   ورا مهمؤؤا كمقؤؤا  لتك ؤؤ ا

 (م 41الجبور الترا والت مي  م  و ر اإلصابة با مراي الناتجة)
لممجمولؤؤؤؤة  EMأثبتؤؤؤؤت نتؤؤؤؤايل ال را ؤؤؤؤة أ  التجريؤؤؤؤي ال مؤؤؤؤوا بؤؤؤؤؤ 

ووؤلت اليورانيؤ   EMبكور الجربا  المعاممة بالكتمة ال عالة  الوام ة )
( فو ن يل GSH( أ   إلم ارت اع غير معنوا فو م تو  الكموتاثايو )

الكب  و مص  ال م بالم ارنة مي م تواا فو المجمولة الثامنة وكؤبلإ فؤو 
مجمولؤؤة ال ؤؤابعة بالم ارنؤؤة مؤؤي ال ؤؤي را ال ؤؤميمةم قؤؤ  يعؤؤو  ال ؤؤبو إلؤؤم ال

فؤؤؤا  لؤؤؤ   ورا مهمؤؤؤا كمقؤؤؤا   EMال لفونيؤؤؤ ات التؤؤؤو هؤؤؤو اتؤؤؤ  مكونؤؤؤات 
لمؤم تع يؤ  إفؤرا   EMوق رتؤ  لمؤم كؤبح الجؤبور التؤرا و قؤ را  لتك  ا

فو ؤؤ يت  ا  -6-هرمؤؤو  ا ن ؤؤولي  وبالتؤؤالو  يؤؤا ا فعاليؤؤة إنؤؤ يم كموكؤؤو 
القرورا الوتؤ ا   NADPHي  وهبا ب ورا يؤ ا إلم تكوي  هاي روجين

GSH (42 ،)إلم ال ك  الموتؤ   ال عؤا   GSSG الكموتاثايو  المؤك  
 TNF-αلمم تثبي  لامؤ  التنوؤر الؤورمو نؤوع ال ؤا  EMوربما تعم  الؤ 

الناتل م  الوليا ال ليية المعرقؤة للك ؤ ا وتعمؤ  لمؤم تعؤ ي  االب  
ن ؤؤيل الكبؤؤ  والكميؤؤة لؤؤ   ريؤؤ  تمايؤؤة التؤؤوامي  الترك ؤؤ ا فؤؤو كؤؤ  مؤؤ 

ال هنيؤؤؤة غيؤؤؤر الم ؤؤؤبعة مؤؤؤ  تؤؤؤرثير الجؤؤؤبور التؤؤؤرا فؤؤؤو الجؤؤؤربا  الموتبريؤؤؤة 
مؤؤا ا مقؤؤا ا لتك ؤؤ ا التتوايهؤؤا لمؤؤم  EM(، او يعؤؤ   ا  مؤؤا ا الؤؤؤ 43)

تيؤؤؤط تعمؤؤؤ   Eو  Cاهؤؤؤم ال يتامينؤؤؤات المقؤؤؤا ا لتك ؤؤؤ ا ومنهؤؤؤا فيتؤؤؤامي  
التؤؤؤؤرا وت ميؤؤؤ  القؤؤؤؤرر الترك ؤؤؤؤ ا  لمجؤؤؤبور Scavangerكمؤؤؤا ا كا ؤؤؤؤتة 

 GSHو يؤؤا ا فعاليؤؤة مقؤؤا ات االك ؤؤ ا االن يميؤؤة وغيؤؤر االن يميؤؤة ومنهؤؤا 
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THE PROTECTIVE EFFECT OF LEMON GRASS OIL AND 

EFFECTIVE MICROORGANISM (EM) ON SOME PHYSIOLOGICAL 

CHANGES IN RATS TREATED WITH URANYL ACETATE. 
LOAY H. ALI KWKAB S. NAJEM MOUSA J. MOHAMMED 

E.mail:  

ABSTRACT 

Exposure to Uranium results in significant accumulation in most of vital organs and free radical damage have 

been proposed as a cause of uranium induced tissue damage where oxidative stress is a likely molecular mechanism 

This study is designed to evaluate the protection and effects of lemongrass oil (Cymbopogon citratus) and Effective 

Microorganism (EM) in animals treated with 75 mg/Kg body weight with uranyl acetate (UA) on some physiological 

changes that included lipid peroxidation (Malondialdehyde MDA) and some antioxidants levels (Glutathione GSH) in 

rats. Evaluation of lemongrass oil and EM in this respect was conducted in rats male divided into eight groups، each 

group included five rats.Lemongrass oil and EM administrated to the rats (Tow and Three groups) and added with 

(75mg/kg) UA in other groups. (75mg/kg) UA adiminstrated to rats positive group، were the control group 

administrated with saline. The changes in oxidative stress by determination Malondialdehyde (MDA) and Glutathione 

(GSH) in liver and in serum of each group.The results showed that a significant increment (p≤0.05) in the MDA of 

animals treated with 75mg/kg UA(118.62±8.68) n mol/g)(5.33±1.21 µ mol/L) respectively and in the liver and in 

serum compare with control(17.24±3.12 n mol/g)(1.52±0.57 µmol/L) respectively in the liver and in serum and a 

significant reduction (p≤0.05) in GSH (4.83±2.64 n mol/g) (0.39±0.14 µ mol /L ) respectively in the liver and in 

serum after twelve week of administrated compare with control (7.76±1.27 n mol/g)(1.36±0.47 µ mol/L ) respectively 

in the liver and in serum In the light of the results lemongrass and EM protect the whole body of animals against the 

oxidative stress induced tissue damage produced due to exposure to uranium through the reduction of MDA levels in 

the liver and in serum and increase in GSH levels in the liver and in serum compare with control in each period of 

experiment. 


