
   2011 ،12.، العدد29.   مجلة الهندسة والتكنولوجٌا، المجلد

 

*
 

بغداد/ الجامعة التكنولوجٌة,قسم العلوم التطبٌقٌة
  

 بغداد/  الجامعة المستنصرٌة,المركز العراقً لبحوث السرطان والوراثة الطبٌة **
507 
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الخالصة 

          تم التحري عن التؤثٌر السمً الخلوي للمستخلص االثٌلً الخام ألوراق نبات المعدنوس فً 
 125, 250, 500,، أذ تم أخذ تراكٌز مختلفة من المستخلص  ( HeLa)خط خالٌا سرطان الرحم 

,62.5 ,31.25 ,15.5 ,7.7 ,3.8 ,1.9 ,0.95)  ,8000 ,6000 ,4000 ,2000 ,1000  
مل ، فلوحظ عدم وجود تثبٌط عند /مكغم (16000 ,14000 ,12000 ,10000

مل اما /مكغم (125 ,62.5,31.25,15.5,7.7,3.8,1.9,0.95)التراكٌز

وعند  % 50عندها اقل من  مل فكانت نسبة تثبٌط نمو خالٌا /مكغم  (1000,500,250)التراكٌز

على التوالً اما التراكٌز  (%63%,66)مل فكانت نسب التثبٌط /مكغم (4000,2000)التركٌزٌن 

مل فكانت نسبة تثبٌط نمو الخالٌا عندها /مكغم (16000,14000,12000,10000,8000,6000)

لذلك تم اعتماد هذه التراكٌز واألخذ بها واختبار فعالٌتها فً القتل لفترات % 70عالٌة تجاوزت 

توصلت الدراسة إلى وجود تؤثٌر سمً قاتل للمستخلص   . ساعة 72,48,24تعرض مختلفة هً  

الكحولً للنبات عند التراكٌز الست المعتمدة أذ تراوحت نسب التثبٌط للخط الخلوي السرطانً 

(HeLa)  16000عند التركٌز  % 79.238مل إلى / مكغم6000عند التركٌز % 73.840من 

مل / مكغم6000عند التركٌز  % 79.930 ساعة وكانت النسب من24مل لفترة تعرض/مكغم

 ساعة وكانت 48مل عند فترة التعرض / مكغم16000عند التركٌز  % 86.505إلى

مل عند فترة /مكغم16000عند التركٌز %88.581مل إلى / مكغم6000عند التركٌز %82.353من

من هذه النتائج  ٌمكن االستنتاج بان نبات المعدنوس ٌعد من أهم النباتات الطبٌة   . ساعة 72التعرض 

الواعدة ذات الدور الفعال فً معالجة السرطان من خالل تؤثٌره التثبٌطً والسمً القاتل فً الخالٌا 
 .السرطانٌة 

The Cytotoxicity Effect of Ethanolic  Crude Extract of 

Petroselinum Crispum on Cancer Cell Line Hela 
 

Abstract 
     This study amid to investigate the effects of ethanolic crude extract  of 

Petroselium cripum   leaves   on the proliferation of the cancer cell line  HeLa  .  

    The cytotoxicity of cancer cell line of concentration of (0.95, 

1.9,3.8,7.7,15.5,31.25,62.5,125,250,500,1000,2000,3000,4000,6000,8000, 10000, 
12000 and 16000)µg/ml showed there was no inhibition observed at concentration 

(o.95,1.9,3.8,7.7,15.5,31.25and 62.5)µg/ml. While at concentration of 250,500 and 

1000 mg/ml the inhibition percentage was less than 50%.But at concentration of 2000 
and 4000µg/ml the inhibition percentage was(63%,66%) respectively at while after 
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48hrs the concentration of (6000,8000,10000,12000,14000 and16000)µg/ml the 

inhibition percentage was more than70%   this study was found that the alcoholic 

extract hase toxic effect on cancer cell line ,on  the inhibition percentage of HeLa cell 

line was 73.840% and 79.238% at concentration of 6000µg/ml and 16000 µg/ml after 
24hrs the percentage79.930% at concentration 6000 µg/ml to 86.505% at 

concentration16000 µg/ml after 48hrs. exposure and the percentage was 82.353% at 

concentration 6000 µg/ml to 88.581% at concentration16000 µg/ml after 72hrs .From 
this result we can conclude  that this plant  have a promising medical  plant effect on 

cancer,through out the toxic effects on cancer cell line .  

 

Keywords: Effect extracted of Petroselium crispum on cancer cell line HeLa. 

 
 

 المقدمة
      درس العلماء بصورة مستفٌضة فً 

اقطار مختلفة من العالم العدٌد من 
المستخلصات النباتٌة لتوضٌح المكونات  
الكٌمٌائٌة المإثرة وراثٌاً، وتعد الدراسات 

المتعلقة بهذا الموضوع ذات طابع مهم فً 
جوانب المعرفة العلمٌة والتطبٌقٌة،أذ برزت 

فً اآلونة االخٌرة دراسات متخصصة 
بالنباتات الطبٌة بعد كشف النقاب عن مكانتها 

فً الطب الحدٌث فؤولت منظمة الصحة 

أهمٌة كبٌرة فً توسٌع (WHO)العالمٌة 

استعمال األدوٌة من المصادر النباتٌة بدال من 

فكانت الدراسات  [1]االدوٌة المصنعة كٌمٌائٌا

التً قام بها العدٌد من الباحثٌن فً المراكز 
البحثٌة والمتاحف المتخصصة عن األهمٌة 

الكبٌرة لبعض المستخلصات النباتٌة واعطت 
للمهتمٌن فرصاً تم من خاللها التعرف على 
الكثٌر من التراكٌب الكٌمٌائٌة ذات الفعالٌة 

فعلى سبٌل المثال ال الحصر لوحظ ,الطبٌة
للعدٌد من المستخلصات النباتٌة تؤثٌر مضاد 
لبعض السرطانات الحتوائها على مركبات 
تإثر فً آلٌات االنقسام الخلوي من خالل 

ل تؤثٌرها فً تضاعف الحامض النووي ا

DNA اوأحد االنزٌمات المهمة فً التضاعف  

 والتً تمنع تكوٌن األنبٌبات الدقٌقة 
لخٌوط مغزل انقسام الخلٌة كمادة الكولجٌسٌن 

Colchicine المستخلصة من نبات  

Colchicum  cwtumnale اذ تمنع بلمرة 

  مما تإدي الى توقف tubulinبروتٌن 

الكروموسومات فً الطور االستوائً وبالتالً 

 كذلك . [ 2]تمنع أتمام عملٌة األنقسام الخلوي

 Benzo phenanthridin الحال مع مادة

وهً من القلوٌدات التً تعمل على تثبٌط 
نواع خالٌا  ااألنقسامات المتعددة لبعض

الخطوط السرطانٌة لالنسان والمقاومة 
للعقاقٌرالطبٌة ودفعها الى الموت المبرمج 

Apoptosis [ 3] . لذا عدت بعض

المستخلصات النباتٌة الطبٌة كمضادات 

 ومضادات Anti-carcinogensالتسرطن 

.  Anti-cancer[4 ]السرطان 

تزاٌدت اهمٌة النباتات الطبٌة عندما اتضح 
دورها فً حماٌة المادة الوراثٌة من تؤثٌر 

المطفرات البٌئٌة وقابلٌة مكوناتها على 
 تصحٌح 

اآلخطاء الوراثٌة التً تحدثها هذه 

ونظرا الى ما تقدم اختٌر نبات   . [5]الطفرات

 وهو Petroselinum  crispumالمعدنوس 

  .لهذه الدراسة نبات عشبً ثنائً الحول
المواد وطرائق العمل  

 غم من مسحوق اورق النبات على 100وزن 

 غم ،ووضعت كل دفعة 50دفعتٌن كل دفعة 

 ووضعت فً جهاز  Thumbleداخل كشتبان 
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  300 حاٍو اٌضاً على Soxhletساكسولٌت

 4-5مدة  (80%)مل من الكحول االثٌلً 

بعد ذلك أخذ  .ساعات لغرض االستخالص
المستخلص الكحولً الوراق النبات ووضع 

 تحت درجة Incubaterداخل الحاضنة 

 .حتى أكتمال جفافها من الكحولْم37

( HeLa)الخط الخلوي السرطانً 

Lacks   Henritta  

وهو  (248)استعمل هذا الخط عند التمرٌره 

 Henrittaخط سرطان الرحم ألمرأة تدعى 
Lacks وهذا الخط تم تطبٌعه 1951 سنة 

وعند تكون الطبقة  MEMللنمو على وسط 

( Confluent monolayer)االحادٌة الكاملة

فرسٌن -تمت معاملة الخالٌا بمحلول التربسٌن

                                                  .Subcultureوذلك لتهٌئة المزرعة الثانوٌة 

   الخلوي    تحضٌرالوسط الزرعً للخط
 Preparation of medium    السرطانً

of cancer cell line   

بخلط  [6]تمت تهٌئٌة الوسط الزرعً وفقآ      

,  لتر منه 1مكوناته مع بعضها البعض لتحضٌر

 0.22ومن ثم عقمت بؤستعمال مرشح ذي ثقوب 

ثم وزع الوسط الزرعً فً قنانً , ماٌكرون

مل 200 زجاجٌة ذات غطاء محكم سعة 

ْم الى 20-وحفظت فً القنانً  بدرجة حرارة 

تم الحصول على الخطوط . حٌن األستعمال
السرطانٌة من المركز العراقً لبحوث السرطان 

تم .  الجامعة المستنصرٌة / والوراثة الطبٌة
أجراء الخطوات الخاصة بالزرع النسٌجً تحت 

: ظروف معقمة كاألتً 

/  مل من محلول التربسٌن2ضٌف أ1-     

فرنسٌن  الى قنٌنة الزرع النسٌجً بحجم 

 الحاوٌة على الخالٌا بعد تفرٌقها من 3سم25

الوسط الزرعً القدٌم ثم حركت القنٌنة برفق 

ْم مدة 37وحضنت فً الحاضنة بدرجة حرارة 

 دقٌقة لتفكٌك الخالٌا الملتصقة وكذلك 15

خلخلة التصاقها بجدار القنٌنة للحصول قدر 
. األمكان على خالٌا أحادٌة مفردة

 أضٌفت الى القنٌنة الحاوٌة على       2-

 مل من وسط 15الخالٌا المتفككة ما ٌقارب

وتم تحرٌك   ((RPMI-1640نمو جدٌد 

القنٌنة جٌدآ وبعدها أفرغت محتوٌات القنٌنة 
الحاوٌة على الوسط الزرعً الجدٌد مع 

الخالٌا الى قنٌنة أخرى جدٌدة بحٌث ٌكون 
مستوى الوسط الزرعً مع الخالٌا متساو بٌن 

القنٌنتٌن أي كل قنٌنة وضع فٌها نفس الحجم 
تقرٌبؤ من الوسط الزرعً مع الخالٌا وتسمى 

  )  هذه العملٌة بالمزرعة الثانوي
(Subculture  . 

ْم 37حضنت القنانً بدرجة حرارة      3-

  (الطبٌعة اللوغارتمٌة لنمو الخالبا)مدة ٌومٌن  
بعد أن كتب علٌها معلومات كاملة عن نوع , 

 New)الخالٌا ونوع التمرٌرة الجدٌدة 
passage) وتم أجراء المزرعة الثانوٌة ,

وتمت متابعة القنانً ٌومٌا للتؤكد من خلوها 
من أي تلوث وأن الخالٌا بحالة جٌدة وذلك 

 Inverted)بفحصها بواسطة المجهر المقلوب
microscope)  وعندما ٌصبح النمو داخل

القنٌنة جٌدآ فؤن الخالٌا تكون جاهزة 
  .لألستعمال

 أختبار سمٌة المستخلصات الخام لنبات 
المعدنوس على تكاثر الخط  السرطانً  

غم من المستخلص االٌثانولً 0.1ذٌب      أ

 مل من 10 فً  الخام لالوراق النباتٌة 

( DMSO)  ملPBS+1 مل 9]المذٌب 

Dimethyl sulfoxid] , ثم عقم المستخلصان

 ماٌكرون 0.22بؤستعمال مرشح ذي ثقوب 

 ,16000)وحضرت منه ستة تراكٌز هً 
14000, 12000, 10000, 8000, 

, وتحت ظروف معقمة, مل/مكغم ( 6000

أستعملت جمٌع التراكٌز المحضرة مباشرة بعد 
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إكمال عملٌة التحضٌروحسب الخطوات 
. التالٌة

جهز عالق الخالٌا عن طرٌق معاملة الزرع -أ

 بمحلول 3 سم25النسٌجً حجم 

فرسٌن بعد تفرٌغ الوسط الزرعً /التربسٌن
ثم حضنت فً , القدٌم وتحرٌك القنٌنة برفق

ثم أضٌف ,  دقٌقة15ْم مدة37بدرجة حرارة

أستعمل وسط النمو  ،  مل وسط النمو  20له

MEM  ًلخالٌا الخط السرطان Hela ثم تم 

 مل بعد 0.2مزج عالق الخالٌا جٌدآ وتم نقل 

كل مزجة جدٌدة الى حفر طبق معاٌرة الزرع 

 Microtiterالنسٌجً ذي القعر المسطح 
plate for tissue culture بؤستعمال ماصة 

. أوتوماتٌكٌة دقٌقة
ترك الطبق فً الحاضنة بدرجة حرارة -ب

 ساعة الى حٌن التصاق الخالٌا  24ْم لمدة37

بعدها تم التخلص من الوسط , فً الحفرة

 مل  0.2الزرعً القدٌم فً الحفرة وتم أضافة

من التراكٌز المحضرة سابقا فً كل حفرة 
تم عمل . وبواقع ثالث مكررات لكل تركٌز

مضاف  (خالٌا فقط)ثالثة مكررات للسٌطرة

 Freeلها وسط زرعً خاٍل من المصل 
media    .

 ساعة أخرج الطبق من 24بعد مرور -   ج

الحاضنة وأضٌف إلٌه محلول صبغة البنفسج 
البلوري لجمٌع الحفر الحاوٌة على الخالٌا 

 مل لكل حفرة وكررت الخطوة 0.2بمقدار

. ساعة72 و48نفسها بعد فترة حضن 

أعٌد الطبق مرة ثانٌة الى الحاضنة لٌحضن -د
وبعدها أخرج الطبق ,مدة نصف ساعة 

وأزٌلت محتوٌاته  وغسلت الخالٌا بمحلول 

(PBS)  الى حٌن زوال الصبغة الزائدة أذ أن

الخالٌا الحٌة تؤخذ الصبغة أما المٌتة فال 
. تؤخذها

  بطول ELISAقرأت النتائج بؤستعمال  - ه

.   نانومتر492موجً

. تم حساب نسبة التثبٌط لكل تركٌز -و
     التحلٌل األحصائً 

     حللت النتائج أحصائٌآ باتباع التصمٌم 

 Completeالعشوائً الكامل 
Randomized Design (CRD) ولمعرفة 

فٌما أذا كانت الفروقات بٌن المعامالت معنوٌة 
بؤستعمال أختبار دنكن متعدد الحدود , أم ال 

(Duncun multiple test)  وبؤستعمال 

 SPSS[  7 .] البرنامج األحصائً الجاهز 
النتائج والمناقشة 

التأثٌر السمً للمستخلص الكحولً الخام 
الوراق نبات المعدنوس فً نمو خالٌا الخط  

الخلوي  السرطانً  
  تم اختبار قدرة المستخلص الكحولً 

الوراق نبات المعدنوس على تثبٌط نمو 
الخالٌا السرطانٌه خارج جسم الكائن الحً   
وقد عوملت هذه  الخلوٌا بتراكٌز مختلفة من 

المستخلص الكحولً بدءا من التركٌز 

مل  الى التركٌز /مكغم0.095

مل وقد تم اعتماد التراكٌز /مكغم16000

مل الى /مكغم0008الست االعلى من 

مل لنسبة القتل العالٌة التً /مكغم16000

امتازت بها واهملت التراكٌز القلٌلة وذلك 
لقابلٌتها الواطئة على القتل حٌث تمٌزت 

مل /مكغم(62.5الى  0.095 من)التراكٌز

 من)بانعدام قابلٌتها على التثبٌط اما التراكٌز
مل فكانت لها نسب /مكغم(1000الى 125

 اما %50تثبٌطٌة واطئة اقل من

مل فكانت /مكغم(4000,2000)التركٌزٌن

 على التوالً 63.1%,66.3% نسبة القتل

لذلك ارتئٌنا اخذ التراكٌز االعلى من ذلك 

 فما  70%والتً كانت تمتاز بنسب قتل من 

فوق لفعالٌتها فً القضاء على نسبه اكبر من 
الخالٌا السرطانٌة ولثالث اوقات هً 

 ساعة واعتمد اختبار السمٌة 72,48,24

 لتقوٌم تؤثٌر  Cytotoxicity assayالخلوٌة 

تراكٌز المستخلص فً نمو الخالٌا بداللة 
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، والذي %IRالنسبة المئوٌة لمعدل التثبٌط 

:  ٌستخرج من المعادلة االتٌة 

                            

[6 ]

 تعنً      Control ،    B تعنً Aحٌث 

Test   

   HeLaالخط الخلوي السرطانً 

 HeLaعند معاملة الخط الخلوي السرطانً 

بتراكٌز مختلفة من  (248)فً التمرٌرة 

المستخلص الكحولً الوراق النبات عند 

 ساعة 72,48,24فترات التعرض الثالث 

وجد ان له تؤثٌراً تثبٌطٌاً عالٌاً للخالٌا 
السرطانٌة لهذا الخط امتازت بزٌادة التثبٌط 
من التراكٌز االقل الى االعلى ومن فترات 

. التعرض االقل الى االكثر 
 المستخلص الكحولً الوراق نبات 

المعدنوس  

ان للمستخلص الكحولً (1)ٌبٌن الجدول

الوراق نبات المعدنوس تؤثٌراً تثبٌطٌاً كبٌراً 
على نمو خالٌا الخط الخلوي السرطانً 

HeLa ولجمٌع التراكٌز الستة المؤخوذة 

وبفروق معنوٌة كبٌرة عن مجموعة السٌطرة 
وان نسب التثبٌط تزداد من التركٌز االقل 

مل الى التركٌز /مكغم6000وهو

مل وكانت اعلى نسبة /مكغم16000االعلى

ساعه 72,48,24للتثبٌط خالل فترة التعرض 

مل هً /مكغم16000عند التركٌز 

79.238 %،86.505 % ،88.581 %

على التوالً وكما هو مالحظ  فؤن نسبة 
التثبٌط تزداد بزٌادة التركٌز وفترات التعرض 

وكانت اعلى نسبة للتثبٌط للتراكٌز الستة 

مل ولفترة /مكغم16000المؤخوذة عند التركٌز

ٌوضح نسبة  (1)ساعة وان الشكل72التعرض

 HeLaالتثبٌط الكبٌرة لخالٌاالخط السرطانً

وقلة عددها عند هذا التركٌزوفترة التعرض 

 غٌر المعاملة مقارنة  بخالٌا الخط
ورغم هذه الفروق فً نسب . بالمستخلص

التثبٌط بٌن التراكٌز وفترات التعرض فؤن هذه 
الفروق تعد غٌر معنوٌة احصائٌا عند مستوى 

ولكن هذا الٌنفً وجود  (P>0.05)المعنوٌة 

هذه الزٌادة فً التثبٌط بزٌادة التركٌز وفترة 
التعرض ولكن تكون الفروق فٌما بٌنها قلٌلة 

لقد وجد ان لمعامل االرتباط بٌن تراكٌز .
ونسب التثبٌط عالقة طردٌة وعالٌة جدا  

ولفترات التعرض الثالث وبلغت اعلى قٌمة 

 حٌث ةساع48 لمعامل االرتباط عند

ساعة حٌث 72ثم عند  (+0.982)كانت

ساعة حٌن 24وبعدها عند  (+0.977)كانت

، هذا ٌدل على ان  (+0.970)وصلت الى 

التراكٌز المؤخوذة ذات قدرة تثبٌطٌة عالٌة جدا 

 وهذا HeLaلخالٌا الخط الخلوي السرطانً 

ٌبرهن على اهمٌة هذا المستخلص النباتً 
وفعالٌتة الكبٌرة فً تثبٌط نمو خالٌا الخط 

.  HeLaالخلوي السرطانً 

  توصلنا فً هذه الدراسة على نتائج التً 
دعمت ما توصل الٌه العدٌد من الباحثٌن حول 

ما تمتلكه المستخلصات النباتٌة من فعالٌة 
مضادة للخالٌا السرطانٌة وان هذه الفعالٌة 
تعتمد بشكل اساس على التركٌز المستعمل 

وفترة التعرض كما تعتمد على نوع 
المستخلص والمركبات الفعالة فٌه ومدى 

وان .حساسٌة الخالٌا السرطانٌة لكل ذلك
النتائج التً تحصلنا علٌها والتً اثبتت تؤثٌر 

المستخلص الكحولً لنبات المعدنوس وقدرته 
على التثبٌط العالً لنمو الخالٌا السرطانٌة 

  والتً امتازت HeLaللخط السرطانً   

بزٌادة نسبة التثبٌط بزٌادة التركٌز وفترة 
التعرض حتى وان كانت بٌن التراكٌز 

والفترات  وهذا ما اشار له العدٌد من الباحثٌن 

[  8]فً دراساتهم ومن هذه الدراسات ما قام به

  .Cyperus rotundus L على عشب السع
 تثبٌط الخطوط والذي أختبر قابلٌتة على   

 اذ AMN-3,RD,Hep-2 ٌةالخلوٌة السرطان

أستخدم  ثالثة انواع من المستخلصات للنبات 
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هً الهكسانً والمائً واالٌثانولً وبثمانٌة 
تراكٌز مختلفة ولثالث فترات 

 ساعة وبشكل عام كانت 72,48,24تعرض

النتائج تمتاز بزٌادة نسبة التثبٌط بزٌادة 
التركٌز وفترة التعرض مع وجود اختالفات 

فً نسب التعرض بؤختالف التراكٌز 
والمستخلصات المستخدمة كذلك هذا ما 

اذ قامت الباحثة  [9]الحظناه فً دراسة 

بؤستخدام ثالث انواع من المستخلصات النباتٌه 

 .Silybum marianum Lلنبات الكلغان 

المائً الخام، االٌثانولً )وكانت المستخلصات 
واستخدمت تراكٌز  (الخام، الزٌتً الخام

مختلفة للمستخلص ودرست تؤثٌرها فً 

 RD,AMN-3,Hep-2الخطوط السرطانٌة 

ان ة  والحظت الباحثREFوالخط الطبٌعً 

نسبة التثبٌط للخالٌا السرطانٌة للخطوط 

 تزداد RD,AMN-3,Hep-2الخلوٌة الثالثة 

بزٌادة التركٌز وفترة التعرض اما بالنسبة 

 فؤن النتائج لم REFللخط الخلوي الطبٌعً 

تعط  نسب قتل معنوٌة مع مجموعة السٌطرة 
وقد . والفروق قلٌلة وغٌر مهمة احصائٌا

فً دراستها على قشور نبات  [10]وجدت 

الرمان ان هناك نسب تثبٌط لنمو الخالٌا 
السرطانٌه للخطٌن الخلوٌٌن السرطانٌٌن 

Hep-2,AMN-3 وان هذه النسب تزداد 

بزٌادة التركٌز وفترة التعرض حتى بلغت 
اعلى نسبة لتثبٌط خالٌا الخطٌن عند اعلى 

 مل ولفترة تعرض /مكغم700تركٌز وهو
للخط  (%59.27)ساعة  وكانت النسبة 72

AMN-3للخط  (%56.64) وHep-2 بٌنما 

 كانت نسب REFفً الخط الخلوي الطبٌعً 

مل وبفترة /مكغم700التثبٌط عند التركٌز 

والتً تعد قلٌلة  (%23)ساعة ه72ًتعرض 

 [11]تكما الحظ. بالنسبة لتثبٌط الخالٌا 

امتالك مستخلصات نبات الصفصاف فعالٌة 

 والـ Hep-2تثبٌط لسرطان الحنجرة البثري 

AMN-3عن تؤثٌر اوراق   [12] ودراسة

 والـ Hep-2المدٌد على الخطٌن الخلوٌٌن الـ 

AMN-3 ًوالخط الخلوي الطبٌع REF 

فً دراسة تؤثٌر المستخلصات   [13]ودراسة 

النباتٌة لنبات التمر الزهدي لنمو سرطان 

Hep-2والـ AMN-3. وقد تعزى قدرة

النباتات المختلفة على تثبٌط مختلف الخطوط 
السرطانٌة الى وجود المركبات الكٌمٌائٌة 

حٌث ان .الزٌتٌة الموجودة فً تلك النباتات
النباتات واالعشاب الطبٌة تمتلك العدٌد من 
المركبات ذات الفعالٌات المختلفة ومن هذه 

الفعالٌات هً الفعالٌة السمٌة المثبطة للخالٌا 
السرطانٌة داخل جسم الكائن الحً او خارجه 

وان لهذه المركبات عدة الٌات من شؤنها ان 
تإدي الى تثبٌط قدرة الخلٌة السرطانٌة والحد 

[ . 14]من نموها وانتشارها وقتلها

تمتلك نبات المعدنوس احد تلك النباتات 
الطبٌعٌة الى العدٌد من هذه المركبات الفعالة 
والمإثرة فً القتل وتثبٌط الخالٌا السرطانٌة 

ومن هذه المركبات القلوٌدات اذ ان لهذه 
المركبات اهمٌة فً تثبٌط نمو الخالٌا 
السرطانٌة وهذا ما نالحظة فً القلوٌد 

Isostry chnopentamino ًالموجود ف 

  Strychnos  الشجرة االفرٌقٌة  
usambar ensis  اذ انه ٌحدث عملٌة 

الموت المبرمج للخطوط الخلوٌة لسرطان 

كما ان لقلوٌد   .Hct-116[ 15]القولون 

Homohar ringtonine المعزول من جذور 

 له Cephalotauns herringtonaنبات 

دور فً تثبٌط الخالٌا السرطانٌة من خالل 

كما ان .[16 ](DNA)تثبٌط صنع البروتٌن والـ

نبات المعدنوس ٌحتوي على الفٌنوالت 

 والتً تحتوي على Polyphenolsالمتعددة 

 التً تعمل Flavonoidsمركبات الفالفونات 

بوصفها مركبات ضد عملٌة االكسدة 

Antioxidant فً تؤثٌرها على الخالٌا 
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[  8]وهذا ما اشار الٌه الحلً  [17]السرطانٌه

ان المركبات الفٌنولٌة المتعددة ومن ضمنها 
الفالفونوٌد الموجود فً عشب السعد لها دور 

كبٌر بؤعتبارهاعوامل مضادة لالكسدة فً 

 3)فعالٌتها التثبٌطٌة للخطوط السرطانٌة 
RD,AMN-Hep-2,)  معتمدا فً ذلك على

التراكٌز ونوع المستخلص، كما ان لهذه 
المركبات القدرة على احداث التؤثٌر السمً 

 Vascularعلى سرطان البروستات 
Endothelial Growth factor(VEGF) 

والذي ٌكون مسإول عن تكوٌن االوعٌة 

مما ٌعطً  (Angiogensis)الدموٌة الجدٌدة

هذه المركبات دور اساسً فً تثبٌط وقتل 

ان لمركبات   [18]الخالٌا السرطانٌه، كما بٌن

الفالفونات تؤثٌرا تثبٌطٌا على نمو خالٌا الخط 

وكذلك الخط  (Hep-2)الخلوي السرطانً 

 Sarcomy-L(S-L80)الخلوي السرطانً
 وذلك عن طرٌق اٌقاف عملٌة تضاعف الـ  80

DNA عند مرحلة  S-phase خالل دورة 

حٌاة الخلٌه ومن الجدٌر بالذكر ان اهمٌة هذه 
المركبات فً عملة تثبٌط الخالٌا السرطانٌه 
للخطوط الخلوٌه السرطانٌه المختلفه جاءت 

من قدرة هذه المركبات فً التؤثٌر على االلٌه 

-Bclالسرطانٌة من خالل تثبٌط فعالٌة الجٌن 
ونتٌجة للخلل الحاصل فً هذا الجٌن [19 ] 2

تدخل الخلٌة السرطانٌة مرحلة الموت 

كما هو الحال فً   Apoptosisالمبرمج

العدٌد من الخطوط الخلوٌة السرطانٌة 

 Human Leukemicلسرطان الدم البشري
cell Lines[ 20]    ولكفاءة فعالٌة هذه

المركبات فهناك العدٌد من الخطوط الخلوٌة 
السرطانٌة التً لها القدرة على تثبٌطها مثل 

 وسرطان القولون (Bc1)سرطان الثدي 

وسرطان الرحم (colo320)البشري

 وسرطان البروستات (CASKI)البشري

 .[22.21 ]البشري
تمتاز المركبات الفٌنولٌة المتعددة 
وخاصة تلك المضادة لعملٌة االكسدة القدرة 
على تثبٌط نمو الخالٌا السرطانٌة والحد من 

انتشارها وذلك المتالكها القابلٌة فً كسح 

Scavenger الجذور الحرة المتولده عند 

تحول الخالٌا من الطبٌعٌة الى خالٌا سرطانٌة  

وان التربٌنات الموجودة فً اوراق نبات .[22]

المعدنوس والتً تمثل احد مركباته لها دور 
مإثر والقدرة على تثبٌط نمو خالٌا سرطان 
ل المعدة من خالل قدرتها على خفض تصنٌع ا

DNA وحث الخالٌا على الموت المبرمج  

 Leukemia cellللخط الخلوي السرطانً 
HL-601 ًوان لهذه المركبات اهمٌة بالغة ف،

تثبٌط وكذلك الحد من انتشار خالٌا الخط 

 Humanالخلوي السرطانً 
Myelogenous Leukemia وذلك من 

  G1خالل اٌقاف الدوره الخلوٌة عند طور 

[23 .]

 الموجودة فً Tanins لوحظ ان التؤنٌنات 

اوراق النبات لها تؤثٌر واضح على الخالٌا 

-HL)السرطانٌة للخط الخلوي السرطانً 
  DNAوذلك من خالل تجزئة شرٌط الـ  (60

وحث الخالٌا نمو الموت المبرمج  

وتحتوي اوراق نبات المعدنوس اٌضا .[24]

على الصابونٌات التً لها دور فعال فً تثبٌط 
الخالٌا السرطانٌة وذلك من خالل مٌكانٌكٌات 

 Acaciaمتعددة وهذا ما لوحظ فً نبات 
victoria ًحٌث ان لها دور تثبٌطً انتقائً ف 

نمو الخطوط الخلوٌة السرطانٌة بواسطة 
توقف دورة الخلٌه فً سرطان الثدي عند 

االنسان وكذلك تحدث الموت المبرمج للخلٌة 

وهذا ما    [25]فً الخط الخلوي لسرطان الدم

 Panaxلوحظ اٌضا فً العشبة الصٌنٌة 
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gensing حٌث انها استخدمت لعالج 

السرطان بسبب قدرتها على تثبٌط السرطان 

[ . 26]فً الحٌوانات المختبرٌة

ٌحتوي نبات المعدنوس اٌضا على 

الذي ٌمتاز بؤمتالكة قدرة تثبٌطٌة  - C-فٌتامٌن 

عالٌة للخالٌا السرطانٌة من خالل فعالٌتة 

 اذ انه Anti-oxidationالمضادة لالكسدة 

ٌكون ساماً للخالٌا السرطانٌة من خالل عملٌة 
ازالة الجذور الحرة المتولدة بتكون الخالٌا 

من هذا كله ٌتوضح لنا اهمٌة  .[27]السرطانٌة

نبات المعدنوس كنبات طبً فعال لقابلٌتة 
التثبٌطٌة فً تثبٌط نمو الخالٌا السرطانٌة 

اضافة الى اهمٌتة فً معالجة امراض مختلفة 
  .اخرى
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تأثٌر تراكٌز مختلفة من المستخلص الكحولً الخام الوراق نبات المعدونس ولفترات التعرض (: 1)جدول 

.  HeLa ساعة للخط الخلوي السرطان72,48,24ًالثالث 

مل/التركيز مكغم  نسبة التثبيط + الخطأ القياسي 
  ساعة72 ساعة48  ساعة24

6000    
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10000    

12000    

14000    

16000    

 
 الذي ٌمثل السٌطرة وهو ٌوضح خالٌا الخط الكثٌفة والتً تكون بشكل HeLaالخط الخلوي السرطانً :(أ)

(. ×100)طبقة واحدة 
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 المعامل بالمستخلص الكحولً الوراق نبات المعدنوس عند التركٌز HeLaالخط الخلوي السرطانً :(ب)

(. ×100)ٌوضح الفراغات بٌن الخالٌا وقلة عددها ,  ساعة 72مل ولفترة تعرض /مكغم16000

 غٌر المعاملة بالمستخلص والخالٌا HeLaٌوضح المقارنة بٌن خالٌا الخط الخلوي السرطانً :(1)شكل

   violet ,×100) ساعة 72مل ولفترة تعرض / مكغم16000المعاملة بالمستخلص عند التركٌز 
(Crystal . 


