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الخالصة:
درس��ت كفاءة إس��تخدام جس��يمات الاليبوس��وم النانوية في إيصال مركب  Jasmininالمنقى أو المس��تخلص الكلوروفورمي لنبات الرازقي Jasminum sambac
والحاوي على مركب  Jasmininإلى خطوط الخلوية السرطانية  HeLaو  RDمقارنة بالخاليا الطبيعية  REFوقدرتها على تثبيط نمو تلك الخطوط الخلوية .حضرت
جس��يمات الاليبوس��وم النانوية  nanoliposomeبطريقة التجفيف وإعادة الترطيب لمزيج دهني مكون من الكوليس��ترول والدهن المفس��فر دايميرس��تيل فوس��فوتديل
كولين ( )DMPC: Cholesteroleبنس��بة ( )50:45ملغم/مل ومن ثم حمل جزء منها بمركب  Jasmininبتركيز  50مايكروغرام /مل من معلق الجس��يمات النانوية
المصنع��ة وج��زء أخر بالمس��تخلص الكلوروفورمي لنبات الرازقي  Jasminum sambacوالحاوي على مق��دار  mg1,11386من مركب  Jasmininلكل غرام من
النبات الجاف  ,ش��خص حجم وش��كل جس��يمات الاليبوسوم النانوية المصنعة بطريقة التشتت الضوئي الديناميكي  ) Dynamic Light Scattering (DLSو المجهر
الاللكتروني الماسح  SEMعلى التوالي وقيس مقدار ونوع الشحنة الكهربائية المحيطة بجسيمات الاليبوسوم النانوية باستعمال فحص . zeta polentialاظهرت النتائج
إمكانية تصنيع االيبوس��وم النانوي بالطريقة المقترحة مع إمكانية تحميله بكل من مركب  Jasmininوالمس��تخلص الكلوفورمي لنبات الرازقي الحاوي على Jasminin
وإمتلكت الجس��يمات المحضرة متوس��ط حجم مقداره  84,7نانومتر وبش��حنة كهربائية سطحية سالبة مقدارها  44,84عند تعبأتها بالمستخلص الكلوفورمي في حين كانت
بحجم  70,3نانومتر وبش��حنة كهربائية س��طحية سالبه مقدارها  57,00عند تعبأتها بمركب  Jasmininوكانت جسيمات الاليبوسوم المصنعة كروية الشكل عند فحصها
بالمجهر االلكتروني الماس��ح وقد بلغت كفاءة تحميل الاليبوس��وم بالمستخلص الكلوروفورمي نسبة مقدارها  40%في حين كانت تلك النسبة بمقدار  % 50.84عند تعبأة
مركب  .Jasmininكانت نتائجة تثبيط نمو الخطوط الخلوية الس��رطانية بإس��تخدام الاليبوس��وم المحمل بالمستخلص الكلوروفورمي على خاليا الخط الخلوي HeLaقد
بلغت  84.31%و على خاليا الخط الخلوي RDبلغت  80,57%بعد مرور  48س��اعة من التعريض .وكانت نس��بة التثبيط للاليبوس��وم المحمل بمركب Jasminin
بمقدار % 80.90على خاليا الخط الخلوي  HeLaو  87,18%على خاليا الخط  RDبعد مرور 72ساعة من التعريض باإلستنتاج فإن المستخلص الكلوفورمي ومركب
 jasmininداخل الجسيمات الاليبوسوم النانوية قد زاد من قدرتهما على تثبيط نمو الخاليا السرطانية.
الكلمات المفتاحية :نبات الرازقي ،الاليبوسوم  ,نانوتكنولوجي.SEM، HeLa، RD ،

المقدمة:
ازدادت أهمي��ة النبات��ات الطبية والعطرية بين ش��عوب العال��م المختلفة وتنوعت
استعماالتها كوصفات عالجية فعالة ال تحمل مضاعفات [ .]1فالنبات الطبي قادر
عل��ى تصنيع أنواع كثيرة م��ن المركبات الكيميائية التي يس��تعملها لتعزيز وظائفه
الحيوية ودفاعاته ضد الحش��رات أو الفطريات أو أكالت األعش��اب .وقد اس��تطاع
اإلنس��ان توظيف هذه المركبات لغرض عالج العديد من األمراض [ ]2ويعد نبات
الرازق��ي  )Jasminum sambac (Oleaceaم��ن النباتات ذات االهمية الطبية
والجمالي��ة باالضافة الى اهمية اس��تعماله في مجاالت العط��ور ومواد التجميل فقد
اس��تعمل في الطب الش��عبي لعالج الصداع واألرق واآلالم المتس��ببة عن كس��ور
العظام وآالم المفاصل المخلوعة [ ]3واس��تعملت أوراقه في عالج الحمى والسعال
وخفض مس��توى الس��كر في الدم وعالج الكس��ور و اإللتواءات وفي عالج حصى
المرارة والتهاب الجروح واالضطرابات المعوية واإلس��هال  .وقد اش��ارت العديد
م��ن البحوث الى اهمية النب��ات وذلك الحتوائه على مركب��ات األيض الثانوي مثل
القلوي��دات والكاليكوس��يدات و الصابوني��ات والفينوالت و التربين��ات و التانينات
والزي��وت الطيارة [4و ]5كما يحتوي النبات على المركبات  dotricontanolو
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 oleanolic acidو  quercitinو ]rutin [6وقد أشار العديد من الباحثين إلى
احتواء النبات عل�� ى  α- terpineolو �secoiridoid glycoside- sambaco
 side A-Gو  isoguercitinو  Iridoid glycosideو  ،jasmininوالت��ي
كانت لها أثر طبي كمركبات مضادة للسرطان في سرطان الغدد اللمفاوية المستحث
في فئران دالتون المختبرية  Daltons miceو ضد الخطوط الس��رطانية الخلوية
 MCF-7و  Hep-2و  ]Vero [8و ض��د الخ��ط الخل��وي  ، HeLaوكمض��اد
لالكس��دة و مض��اد للفايروس��ات herpes simplex viruses (HSV-1 and
 )HSV-2و  adenoviruses(ADV-11) [4و 5و  7و .]9
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يعد الس��رطان من اهم االم��راض التي يحاول الباحثون باس��تمرار إيجاد عالج
مناس��ب له اذ إن إستخدام العالج الكيمياوي صاحبه حصول تأثيرات جانبية كبيرة
مما حفزالباحثين على دراس��ة إمكانية إس��تخدام المنتجات الطبيعية التي تتميز بعدم
إمتالكه��ا ألث��ار جانبية أو وجود أث��ار جانبية محدوة جدا إال ان اس��تعمال مركبات
فعالة من المنتجات الطبيعية في عالج السرطان كان له تأثيرا واضحا عندما تكون
الدراس��ة  In vitroولكن عند تطبيق هذه الدراسات على الكائنات الحية In vivo
ومنها االنس��ان لم تظهر نتائج عالجية واضحة كما اظهرتها تجارب خارج الجس��م
الحي وقد يعود س��بب ذلك إلى ضعف الجاهزية الحيوي��ة  bioavailabilityلتلك
الملركب��ات وعدم المعرفة الدقيقة بأليات التاثيرلتل��ك المركبات [ ]10لذا تم اللجوء
الى وس��ائل وتقنيات اخرى لتحقيق ه��دف العالج ومنها تقنية النانو [ . ]11تعرف
تقني��ة النان��و  nanotechnologyبانها األلية التي تعمل عل��ى تطويع المادة على
المس��توى ال��ذري والجزيئي وبقياس إبعاد تت��راوح من 1نانومت��ر على ان التزيد
ع��ن 100نانومتر ويش��مل كل األدوات أوالمواد الممزوج��ة أو المكونات األخرى
ضمن ذلك المدى من القياس المتري  .وقد س��عى العديد من الباحثين إلى اس��تعمال
الجس��يمات النانوية كحامل ألنواع مختلفة من العقارات بهدف زيادة فعاليتها وتقليل
التأثيرات الجانبية وقد وحققوا نتائج ظهرمن خاللها تفوق التراكيب النانوية المحملة
بالمركب��ات الفعال��ة على اس��تعمال المركب��ات الفعالة لوحدها في تثبيط الس��رطان
وخصوصا إس��تخدام الجس��يمات الدهني��ة النانوي��ة  . ]nanoliposome [12فقد
اش��ا[ر[ ]13الى تفوق فعالية جس��يمات الاليبوس��وم النانوية المحملة بمركبات �Iri
 )doid glycoside picrosides (I, II, and IIIوالمس��تخلص من رايزومات
 Picrorhiza kurroaكمضادات للس��رطان اما [ ]14فقد حصلوا على مس��توى
عالياً لتثبيط الخاليا الس��رطانية عند تحميل الاليبوس��وم بمركب Camptothecin
والذي هو عبارة عن قلويد تم اس��تخالصه من ش��جرة   �Camptotheca acumi
 . nataم��ن هن��ا جاءت هذه الدراس��ة لتقارن بين فعالية مرك��ب  Jasmininالحر
وذلك المحمل داخل جس��يمات الاليبوسوم النانوية وفعالية المستخلص الكلوفورمي
م��ن نبات الرازقي الحاوي على مركب  Jasmininوذلك المحمل داخل جس��يمات
الاليبوسوم النانوية ومالحظة تاثيرها على الخط السرطاني  HeLaو  RDوالخط
الطبيعي .REF

المواد وطرق العمل:
تم جمع و استخالص المركبات الفعالة من نبات الرازقي مع فصل وحساب كمية
ال��ـ  Jasmininالموج��ودة فيه حس��ب طريق��ة  AL-Momenوجماعته 2015 ,
[]15
تحضير الاليبوسوم وتحميل المركب القياس والمستخلص
اعتم��دت طريق��ة المتبع��ة م��ن قب��ل  Li 2005وجماعت��ه في [ ]16م��ع إجراء
التحوي��رات المالئمة عن��د الحاجة إلتمام عملي��ة التصنيع  ،إذ اس��تعم ل �1,2-di
 )myristoyl phosphatidylcholine (DMPCكمص��در للفوس��فولبيد مع
الكولسترول ( )Cholومركب Dimethyl sulfoxide (DMSO) ( Sigma
 ) Aldrch, USAوالوس��ط الزرع��ي .RPMI ( USBiological, USA
) ومرك��ب  Jasmininأو المس��تخلص الكلوروفورم��ي الح��اوي عل��ى مركب
 Jasmininلتحضير الاليبوس��وم  .جرى خلط كل من  DMPCوالكولس��ترول
بتركيزمق��داره  45و  50ملغ��م  /م��ل على التوالي في  100م��ل من الكلوروفورم
العالي النقاوه بعد ذوبانهم تماما جرى إضافة المستخلص الكلوروفورمي أومركب
 Jasmininبتركي��ز  50مايكروغ��رام /مل وكل على حدة ( في دورقين منفصلين
 )conical flaskssإل��ى ذلك المزيج .وضع المزيج في جهاز �lyophilyzer ap
 paratusلم��دة  27س��اعة به��دف التجفيف والتخلص م��ن الكلوروفورم ومركب
 DMSOليت��م الحصول عل��ى طبقة من الم��واد الدهنية ومرك��ب  Jasmininأو
المس��تخلص الكلوروفورمي [ [ . ]17بعد عملية التجفيف أعيد ترطيب �rehydra
 tionالطبقة الدهنية الحاوية على العقار ))lipid- drug filmبوس��ط مزيج مؤلف
من RPMIو  DMSOبنسبة  9إلى  1وبحجم مقداره  100مل بعدها نقل المزيج
ال��ى دورق ك��روي ( ) round bottom flaskوضع المزي��ج في حمام مائي في
جهاز المبخر الدوار ( )rotary evaporatorوضبطت درجة الحرارة على  60مº
وجرى تحريك المزيج بالسرعة المالئمة بشكل دائري داخل الدورق لمدة  10دقائق
ليمتزج و يتجانس جيدا  ،بعد ذلك مباشرة نقل مزيج الدهن الحاوي على العقار إلى
حمام مائي بارد بدرجة  ̊ 2-4م وعرض لألمواج فوق الصوتية بواسطة جهاز مولد
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األم��واج فوق الصوتية ذوالمج��س (  )probe sonicatreلمدة  15دقيقة وبفولتية
مالئمة ،بعدها رشح المزيج بمرشح غشائي مصنوع من عديد الكاربونات   �poly
 ) carbonate filters (Avanti polar lipids, Japanيحتوي على ثقوب بقطر
 0,1مايكرومتر مع إستمرار وضع المزيج خالل عملية الترشيح (قبل وبعد) بدرجة
التزي��د عن  4درجة مئوية لمنع إنكس��ار الطور المس��تحلب المتكون كما وأجريت
عملي��ة الترش��يح داخ��ل  air flow laminarوبأنابي��ب وأدوات معقمة وبظروف
عالية من التعقيم لمنع تلوث الوسط الزرعي الداخل في تركيب المستحلب.
توصيف الاليبوسوم Characterization of liposome
قياس حجم الاليبوسوم المصنع
قيس متوس��ط أقطار الاليبوسوم في مس��تحلب الوسط الزرعي المحضر بواسطة
تقنية تشتت الضوء الديناميكي
 )The dynamic light scattering technique (DLSم��ع محل��ل حج��م
الجس��يمات تحت المايك��رون الدقيق��ة submicron particle size analyzer
.](LS230, Beckman Coulter, USA) [18
قياس شحنة سطح جسيمات الاليبوسوم النانوية Zeta –Potential
حددت نوع وكمية الش��حنة الكهربائية المتكونة على سطح جسيمات الاليبوسوم
النانوي��ة باس��تعمال جهاز قياس جه��د الش��حنات Zeta -potential analyzer,
 ) )Zeta PALS Brookhavenلكل نوع من أنواع الاليبوسوم النانوي المصنع
[. ]19
تحديد شكل جسيمات الاليبوسوم النانوية
جرى تحديد ش��كل جس��يمات الاليبوس��وم النانوية المحض��رة و المحملة بمركب
 Jasmininوالمس��تخلص الكلوروفورم��ي الح��اوي عل��ى  Jasmininبوس��اطة
المجه��ر االلكترون��ي الماس��ح( SEM) Scanning Electron Microscope
.](Tscan VEGA, Czech Repoblic ) [19
كفاءة التحميل جس����يمات الاليبوس����وم النانوي بالعقار   �Encapsulation ef
ficiency
حددت كفاءة تحميل الاليبوس��وم للعقار(المس��تخلص الكلوروفورمي ،او مركب
 )Jasmininاعتمادا على طرح التركيز األصلي المضاف من العقار عند تحضير
الاليبوس��وم م��ن التركيز المتبقي غير المحمل بالاليبوس��وم في الوس��ط  ،وحددت
التراكيز باس��تخدام تقنية  ، HPLCوحس��بت تركيز العق��ار المحمل طبقا المعادلة
اآلتية:
EE (%) =( (t-f)/t) × 100
EEكف��اءة التحمي��ل  t ،تركي��ز العقار الكلي المحمل f ،العق��ار الحر في العينة
[.]19
س����مية مركب  Jasmininوالمستخلص الكلوفورمي الحاوي على Jasminin
غير المحمل والمحمل داخل جس����يمات الاليبوسوم النانوية على الخطوط الخلوي
Cytotoxicity of liposome encapsulated drug
اختبرت سمية الاليبوسوم المحمل بالعقار على ثالثة خطط خلوية وهي خط خاليا
 HeLaالمش��تق من سرطان عنق الرحم البشري ()cervical cell carcinoma
وخط خاليا  RDالمش��تق من س��رطان العض�لات الهيكلية لجدار البطن البش��ري
( )Rhabdomyosarcomaوخ��ط الخالي��ا الطبيعية المش��تقة م��ن جنين الجرذ
 )REF (Rat embryo fibroblastإذ تم الحصول عليها من وحدة البنك الخلوي
لقس��م الع�لاج التجريبي في المرك��ز العراقي لبحوث الس��رطان والوراثة الطبية ،
وزرعت الخاليا كل على ح��دة في أطباق microtiteration plates 96-well
ونميت باس��تعمال وس��ط  RPMIبنس��بة  10%مصل العجل البقري وتركت لكي
تنم��و بدرج��ة حرارة  37م ºو  ،CO2 5%وبعد وص��ول الخاليا النامية إلى طبقة
أحادية مس��تمرة من الخاليا  confluent monolayerافرغ الوس��ط الزرعي من
األطب��اق وعوملت الخاليا المنماة بالمواد تحت الدراس��ة وح��ب التفاصيل التالية :
في مرحلة أولى ج��رى التعريض لمركب  Jasmininوالمس��تخلص الكلوفورمي
الحاوي على مركب  Jasmininغير المعبئ داخل جس��يمات الاليبوس��وم النانوية
وبتراكي��ز مقدارها 7و15و20و25و30و60و 120مايروغ��رام /مل من المحلول
وذلك بهدف تحديد التركيزالنصفي للتثبيط او مايعر ف �IC50 (inhibition con
 )centration 50ل��كل من مركب  Jasmininومس��تخلص الكلوفورمي الحاوي
على  . Jasmininكذلك التعريض للمواد المكونة لجس��يمات الاليبوس��وم النانوية
وقد شملت كل المركبات الداخلة في تصنيع الاليبوسوم وهي  DMPCو  Cholو
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 DMSOوقد إس��تخدمت بنفس التراكيز المس��تعملة لتصنيع الاليبوسوم وعرضت
الخاليا إليها بنفس أوقات تعريض الخاليا للاليبوسوم المحمل بالعقار .بعد التعريض
للاليبوس��وم النان��وي غير المحم��ل بالعقار وال��ذي جرى تصنيعه بنف��س الطريقة
الموصوفة س��ابقا ولكن دون إضافة مركب  Jasmininأوالمستخلص الكلوفورمي
الح��اوي عل��ى  1,11386ملغم من مرك��ب  . Jasmininفي مرحل��ة ثانية جرى
التعريض للاليبوس��وم النانوي المحمل بالعقار والذي جرى تصنيعه بنفس الطريقة
الموصوفة سابقا مع إضافة مركب  Jasmininأوالمستخلص الكلوفورمي الحاوي
عل��ى  1,11386ملغ��م من مرك��ب  Jasmininبتركيز مق��داره 50مايكروغرام/
م��ل لكل منهما .كانت فترة تعري��ض الخطوط الخلوية الس��رطانية لكل تلك المواد
مقدارها  24و  48و  72س��اعة وبعد إنتهاء فترة التعريض جرى إفرغ حفر طبق
 96من الوس��ط الزرعي والمادة تحت الدراس��ة وإضيفت إلى الحفر محلول صبغة
 crystal violetبتركي��ز  5ملغ��م  /م��ل من الميثان��ول و الحاوية على  10%من
محل��ول الفورملديهايد و حضنت االطب��اق لمدة  10دقائق بدرجة حرارة  37م ،ºو
بعدها غس��لت األطباق جيدا من الصبغة المضافة بواسطة ماء الحنفية وتركت لمدة
نصف ساعة لتجف ثم وقيست امتصاصية بطول موجي مقداره  490nmوكما ذكر
 Mbarekوجماعته  .]20[2007 ,حسبت نسب التثبيط بإستخدام العالقة التالية :
GI%= Abs.Cont ̶ Abs.Treat / Abs.Cont × 100%
GI=Growth Inhibition
Abs.Cont= Absorbance of control untreated cells
Abs.Treat= Absorbance of treated cells

النتائج والمناقشة:
توصيف الاليبوسوم
حجم جسيمات الاليبوسوم والفحص بالمجهر االلكتروني الماسح ()SEM
يوضح الجدولين  1و  2حجوم الاليبوسومات المصنعة والمحملة بالمستخلص
الكلوروفورمي او مركب  ، Jasmininاذ بلغ متوسط حجم الاليبوسومات النانوية
المحملة بالمس��تخلص الكلوروفورمي  84.7نانومتر فيما بلغ متوسط حجمها مقدار
 70.3نانومت��ر للاليبوس��ومات النانوية المحملة بمرك��ب  .Jasmininإن الطريقة
المس��تخدمة في تحضير الاليبوس��وم النان��وي تبدو فعالة في جعل تلك الجس��يمات
ضم��ن الم��دى النانوي المحدد من قب��ل االنظام الدولي للمقاي��س International
 System of Unitsوكذل��ك طبق��ا للمب��ادرة الوطنية األمريكي��ة للنانوتكنولوجي
)�http://www.nano.gov/you/standards) National Nanotechnol
 . ogy intuitiveإن عملية خلط المزيج الدهني من الفوس��فولبيد والكوليس��ترول
مع وس��ط مائي كالوس��ط الزرعي المخصص لتمنية الخطوط الخلوية الس��رطانية
كان يهدف إلى الحصول على مس��تحلب متجانس من كليهما وأن المزج المس��تمر
(للوسطين الدهني والمائي بإستخدام المبخر الدوار) بدرجة حرارة  60درجة مئوية
قد كان ناجحا في تكوين طبقات متداخلة من المزيج الدهني والمحلول المائي يطلق
على هذه العملية إعادة ترطيب المزيج الدهني بواس��طة الوس��ط المائي (وهو هنا
عبارة عن الوس��ط الزرعي) بعد عملية تجفيفه من المذيبات العضوية المس��تخدمة
ف��ي الخطوات الس��ابقة .وتعد عملية تكوي��ن الطبقات المتداخلة من الوس��ط الدهني
والوس��ط المائي أس��اس عملية الحصول على جس��يمات دهني��ة متكونة في غالفها
م��ن فوس��فولبيد ومحتوية في داخلها على وس��ط مائي  .بعد ضم��ان عملية المزج
تلك س��يبدو المس��تحلب على ش��كل محلول مضبب يتم منه الحصول على جسيمات
دهني��ة من خالل تعريض��ه إلى الموجات فوق الصوتية التي تقوم بدورها بتكس��ير
الطبقات المستمرة من المسحلب الدهني المائي إلى جسيمات دهنية بمختلف الحجوم
وإن زي��ادة وقت تعرض المس��تحلب لألمواج فوق الصوتية س��وف يزيد من تكون
الجس��يمات الاليبوس��وم إل��ى الحد ال��ذي يتحول فيه كل المس��تحلب إلى جس��يمات
دهني��ة يس��اعد في ذلك بق��اء درجة الحرارة بح��دود  60درجة مئوي��ة مما يضمن
مرون��ة الطبقات الدهنية الموجودة في المس��تحلب وإس��تجابتها للتكس��ر من خالل
التع��رض لألمواج فوق الصوتي��ة  .وبهدف جعل كل الجس��يمات الدهنية المتكونة
في المس��تحلب ضمن المدى النانوي المتري جرى إمراره من خالل ورق ترش��يح
مصنوع من مادة متعدد الكاربون  polycarbonateوالذي يمتلك فتحات مس��اوية
لمقدار  100نانومتر (0,1مايكرومتر) ونظرا إلستخدام الوسط الزرعي المعروف
 RPMI1640كمصدر للطور المائي في المستحلب فقد جرى التأكيد على القيام بكل
عملية تحضير الاليبوسوم بعد مرحلة التعريض للموجات فوق الصوتية في ظروف
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معقمة تماما وأعتبرت عملية إمرارمحلول الاليبوس��وم المحضر من خالل مرش��ح
 0,1ماكرومتر هي عملية تعقيم للوس��ط الزرعي وجسيمات الاليبوسوم المحضرة
الن الهدف النهائي هي تعريض الخطوط الخلوية الس��رطانية لجسيمات الاليبوسوم
النانوي��ة الحاملة لمركب  Jasmininوالمس��تخلص الكلوفورم��ي  .لقد لوحظ عند
فحص عينات من مس��تحلب جسيمات الاليبوس��وم المحضرة بالمجهر الاللكتروني
الماس��ح ( )SEMإن الاليبوس��وم المحم��ل بمرك��ب  Jasmininوالمس��تخلص
الكلوفورمي كان كرويا (صورة  2و  )3و ان الشكل الكروي للجسيمات المصنعة
وحجمها ( )PSD partical size desterputionيعود بش��كل أساسي الى انواع
المواد الداخلة في تحضير الاليبوسوم ونسبها وكانت هي السبب الرئيسي في اعطاء
الثباتية للاليبوسوم المحضر  ،اذ أشار  Zhaiوجماعته  ]23[ 2008 ,إلى إن ثباتية
الاليبوس��ومات بش��كل عام تعود إلى خصائص المركبات الداخلة في تكوينه والذي
يعطيه��ا أو يوفرله��ا ثباتا وصالبته ويقلل من س��يولتها  fluidityومن ثم يزيد من
نس��بة التحميلها بالمركبات المختلفة .وقد ادت إضافة الكولس��ترول إلى الاليبوسوم
المحضر في هذه التجربة لى زيادة كمية التحميل وتقليل سيولة الاليبوسوم وبالتالي
زيادة ثباته .وقد أشار  Zaruوجماعته  ]24[2007 ,إلى إن وجود النسبة المالئمة
من الكولس��ترول يزيد من سمك الغشاء ووجوده ضمن النسبة الصحيحة يؤدي إلى
إحاطة الاليبوسوم بالعقار  surfactant enclosed packingوتقليل حجمه.
قياس الجهد الكهربائي Zeta potential
أظهرت النتائج إن الاليبوسوم المحمل بالمستخلص الكلوروفورمي وذلك المحمل
 Jasmininيحمالن ش��حنه س��البة وقدرها̶  44.84و̶  57.00على التوالي .وهذه
النتائج تعني إن الاليبوس��وم يكون مع الوس��ط الغذائ��ي  RPMIنظاما غرويا ثابتا
غير قابل لإلنهيار لجود شحنات كهربائية سالبة على سطح الاليبوسومات وبمقدار
عالي نس��بيا مم��ا يجعلها متنافرة وغير ق��ادرة على اإلندماج م��ع بعضها البعض.
أما الس��بب في وجود الش��حنة الكهربائية السالبة على س��طح الاليبوسوم يعود إلى
اإلحتكاكات الميكانيكية التي تعرض لها المستحلب أثناء عملية التحضير كالتعرض
لألم��واج ف��وق الصوتية والم��رور بثقوب المرش��ح الكاربوني وكلم��ا زادت كمية
الش��حنة الكهربائية الس��البة التي تحملها سطح جس��يمات الاليبوسوم في المستحلب
كلما كان ثباته أكبر وعند إقترابه من مقدار ̶  15س��وف يبدأ بفقد الطور المستحلب
تدريجيا وعندما يبلغ مقدار صفر س��وف يترس��ب الطور الدهني في المستحلب كما
قد يعود س��بب تكون الش��حنات الس��البة إلى وجود مجاميع الدهون المفس��فرة وهذا
الرأي يتفق مع ما ذهب إليه  Laouiniوجماعته  ]21[2012 ,إذ أشاروا إلى إن
المجاميع الحامضية للدهون المفسفرة تعطي الجسيمة شحنه سطحية سالبة ،ويصبح
المحلول الغروي أكثر ثباتاً كلما كانت قيمة  zeta potentialعالية [ ، ]22بذلك
تس��تعمل هذه القيمة لقياس ثباتية النظام الغروي ،فكلما كانت قيمة الشحنات السالبة
او الموجبة عالية فلن يكون هناك إمكانية للتجمع  aggregationإذ تعمل الشحنة
السالبة على تثبط تجمع الاليبوسوم .
الجدول ( )1يوضح أحجام الاليبوس����وم المحملة بالمس����تخلص الكلوروفورمي
وتوزيعها
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الص����ورة ( )1توض����ح ش����كل الاليبوس����وم المحم����ل بالمس����تخلص
الكلوروفورمي على مقياس  1مايكروميتر
الجدول ( )2يوضح أحجام الاليبوسوم المحمل  Jasmininالقياسي وتوزيعها

كفاءة تحميل الاليبوسوم بالمستخلص ومركب Jasminin
أظه��رت النتائ��ج إن الاليبوس��وم المحم��ل بالمس��تخلص الكلوروفورمي احتوى

الصور ( )2توضح ش����كل الاليبوس����وم المحمل بالـ  Jasmininعلى
مقياس  1مايكروميتر
عل��ى تركيز  20مايكروغ��رام /مل من المس��تخلص الكلوروفورمي ،بينما احتوى
الاليبوس��وم المحم��ل بال ـ  Jasmininعلى  25.42مايكروغ��رام /مل من الـ �Jas
 mininمم��ا يعن��ي أن كف��اءة تحميل الاليبوس��وم ق��د بلغت  40%عند إس��تخدام
المستخلص الكلوروفورمي لكنها بلغت  50.84%عند إستخدام مركبJasminin
 .تختلف نس��بة كفاءة التحميل باختالف نس��ب مكونات الاليبوسوم (دهون مفسفرة:
كولس��ترول :عقار) ،ون��وع ومواصفات العقار المتمثل��ة بذوبانه في الدهون ،أو
بالماء ،وهل إن الدهون المفس��فرة  phospholipidsالمكونة للاليبوس��وم تحتوي
عل��ى سلس��لة حامضية أو قاعدي��ة [ ،]25اذ إن وجود السلس��لة القاعدية تؤدي إلى
زي��ادة كفاءة التحميل  ،بينما يؤدي زيادة السالس��ل الحامضية إلى انخفاض كفائته.
وهذا ما يفسر النتيجة التي تظهر انخفاض كفاءة التحميل التي تم التوصل إليها  ،إذ
إن  DMPCيعتبر من أنواع الدهون المفسفرة ذات السالسل الحامضية.
التأثير التثبيطي للتراكيز المختلفة من المستخلص الكلوروفورمي ومرك ب �Jas
 mininعلى الخطوط الخلوية
يظهر الش��كل رقم ( )1مستويات تأثير المس��تخلص الكلوفورمي لنبات الياسمين
والحاوي على مقدار  1,11386ملي غرام من مركب  Jasmininيظهر بوضوح
المقدرة العالية للمستخلص على تثبيط نمو الخطوط الخلوية السرطانية ()P≤0.05
في حين كان تأثيره غير معنوي ( )P≤0.05على الخط الطبيعي  REFوبشكل عام
كانت كل التراكيز المس��تعملة مؤثرة حتى إن أقل تركيز مس��تعمل من المستخلص
الكلوفورمي كان قادر على تثبيط  47,92%و 55,35%من قدرة خاليا  HeLaو
 RDعلى التوالي .

الشكل رقم ( )1مستويات تثبط النمو للمستخلص
الكلوفورم����ي لنبات الياس����مين والحاوي على
مقدا ر  1,11386مل����ي غرام من مركب �Jas
 mininللخطوط الخلوية الس����رطانية HeLa
و  RDبالمقارن����ة مع الخط الطبيعي  REFبعد
 72ساعة من الحضن .
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يظهر الش��كل رقم ( )2مس��تويات تثبيط نمو الخطوط الخلوية الس��رطانية والخط
الطبيع��ي بواس��طة مرك��ب  Jasmininويظهر فيه المق��درة العالية للمركب على
تثبيط نم��و الخطوط الخلوية الس��رطانية  HeLaو  RDوبمعنوية ()P≤0.05في
حي��ن كان تأثيره غير معن��وي ( )P≤0.05على الخط الطبيع��ي  REFويظهر أن

المركب  Jasmininيمتلك نمط تأثير مشابه لنمط تأثير المستخلص الكلوفورمي إذ
كانت كل التراكيز المس��تعملة مؤثرة  .يس��تخلص من النتائج أعاله إمكانية إستخدام
المس��تخلص الكلوفورمي لنبات الرازقي في تطوير عالج ضد أنواع الس��رطانات
تحت الدراسة .

الش����كل رقم ( )2مس����تويات تثبط
النم����و لمرك����ب  Jasmininعلى
الخط����وط الخلوي����ة الس����رطانية
 HeLaو  RDبالمقارن����ة م����ع
الخط الطبيع����ي  REFبعد  72من
الحضن .

تأثير االيبوس����وم الحامل للمس����تخلص الكلوفورمي ومرك����ب  Jasmininعلى
الخطوط الخلوية تحت الدراسة
يالح��ظ م��ن النتائ��ج المذكورة في الج��دول رق��م ( )3تأثير الاليبوس��وم المحمل
بالمس��تخلص الكلوروفورمي ،والاليبوس��وم المحمل بالـ  Jasmininو DMPC
والكولس��ترول والاليبوسوم غير المحمل بعد  24ساعة من تعريض خاليا الخطين
الس��رطانيين  HeLaو  RDو الخ��ط الطبيع��ي  REFله��ا  ،إن الاليبوس��وم
المحم��ل بالمس��تخلص الكلوروفورمي أدى إلى أعلى نس��بة تثبي��ط لخاليا HeLa
بلغت  % 81.69ومن ثم تأثيره على خاليا  RDوبنسبة تثبيط  ،% 77.36لكنه لم
يسجل وجود فروق معنوية بين تأثيرهما .وقد كانت هناك فروق معنوية في تأثيرها
وبين خاليا الخط الخلوي الواحد وبين خاليا مجموعة السيطرة  controlأو خاليا
الخط الخلوي  ،REFإذ سجلت اقل نسبة تثبيط في خاليا الخط الخلوي  REFوالتي
بلغت % 4.23أما نتيجة اختبار الاليبوسوم المحمل بـ  Jasmininعلى الخطوط
الخلوية  HeLaو  RDو  REFفقد اظهرت تأثيرا تثبيطيا وبفروق معنوية اذ لوحظ
وجود فروقات معنوية في نسبة التثبيط بين خاليا الخط  HeLaو  ،RDو كذلك بين
خاليا الخطين السرطانين السابقين وخاليا الخط الخلوي الـ  REFوخاليا مجموعة
السيطرة  .وقد سجلت أعلى نسبة تثبيط مقدارها  % 85.49في خاليا الخط الخلوي
 HeLaمقارن��ة م��ع نس��بتها ف��ي خاليا الخ��ط الخلوي  RDبمق��دار % 70,67
وبمقدار  % 4.23لخط خاليا  REFالطبيعية  ،بينما كان تأثير الاليبوسوم المحمل
ب��ـ  Jasmininعلى خاليا الخ��ط الخلوي الطبيعي  REFمح��دوداً وبلغ . % 4.2
م��ن الواضح جدا إرتفاع مس��توى تثبيط كل من المس��تخلص الكلوفورمي ومركب
 Jasmininعل��ى تثبي��ط نمو الخطوط الخلوية تحت الدراس��ة عن��د تحميلها داخل
الاليبوس��وم بالمقارنه مع كال العقارين عند إس��تخدامهما بشكل حر (مقارنة النتائج
في الش��كل رقم  1مع الجدول رقم  ) 3إذ إرتفعت مس��تويات التثبيط بش��كل ملحوظ
رغم إن كمية كل من المس��تخلص الكلوفورمي ومركب  Jasmininالمعبئة داخل
الاليبوس��وم كانت بمقدار  20مايكروغرام /مل من المس��تخلص الكلوروفورمي و
 25.42مايكروغرام /مل لمركب  Jasmininوالتي عند إس��تخدامها بشكل حر قد
أتنتج��ت نس��ب تثبيط تراوحت بين  52%إلى  58%ف��ي كل من الخطين الخلويين
الس��رطانية مما يشير بشكل واضح إلى زيادة الجاهزية الحيوية لهذه المركبات عند
تعبئتها داخل الجسيمات الدهنية (الاليبوسوم).
يوض��ح الجول رقم ( )3كذل��ك ومن النتائج التي تم الحص��ول عليها إن مكونات
تحضي��ر الاليبوس��وم كمرك��ب ال��ـ  DMPCوالكولس��ترول وكذلك الاليبوس��وم
غي��ر المحم��ل لم يكن لها تأثي��را تثبيطيا علياً على خاليا جمي��ع الخطوط الخلوية ،
ورغ��م وجود فروق��ات معنوية فان التأثي��ر التثبيطي للـ  DMPCوالكولس��ترول
والاليبوس��وم غير المحمل كان محدودا جدا إذ إمتلك الاليبوسوم غير المحمل أعلى
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نس��بة تثبي��ط بلغ��ت  % 7,959في خط خاليا  HeLaوهي أعلى نس��بة تثبيط نمو
تم الوصول إليها مقارنة ببقية أنواع الخطوط الخلوية المس��تخدمة في التجربة  .من
هذه النتائج يتضح إن معاملة الخطوط الس��رطانية بالاليبوس��وم المحمل بالـ   �Jas
 mininأو المس��تخلص الكلوروفورمي أدى إلى أفضل النتائج في إحداث الس��مية
ف��ي هذه الخاليا بعد مدة تعريض  24س��اعة .وهذه النتائ��ج تتفق مع ما توصل اليه
 Prakashوجماعته ]26[2014 ,والذين أشاروا إلى إن سمية لاليبوسوم المحمل
بـمرك��ب  raloxifene HClكان��ت عن��د اعالها بعد  24س��اعة م��ن التعريض
مقارنة باس��تعمال العقار فقط  ،كما تتفق النتيجة مع النتيجة التي حصل عليه ا �Es
 fahaniوجماعته  ]27[ 2013 ,بعد تغليف  Pacliaxelبالاليبوس��وم واستعماله
ضد خاليا سرطان الثدي  MCF-7اذ كانت نسبة التأثير السمي له أعلى من نسبته
باستعمال العقار فقط.
يالح��ظ م��ن نتائج الجدول رق��م ( )4إن تعريض خاليا الخ��ط الخلوي  HeLaو
 RDو  REFإلى الاليبوس��وم المحمل بالمستخلص الكلوروفورمي ،والاليبوسوم
المحم��ل بالـ  Jasmininو  DMPCوالكولس��ترول ،والاليبوس��وم غير المحمل
لمدة  48س��اعة قد أعطى نس��ب تثبيط متفاوتة  .إذ كان التأثير التثبيطي للاليبوسوم
المحمل بالمس��تخلص الكلوروفورمي على خالي��ا الخط الخلوي  HeLaأعلى من
تأثيره على خاليا الخطوط األخرى ،إذ بلغت نسبة تثبيطه  84,31%تبعها تأثيره
في خاليا الخط الخلوي  RDوبنس��بة تثبيط بلغت  80,57%والنس��بة األخيرة لم
تختلف معنويا عن نس��بتها في خاليا الخط الخلوي  HeLaأال أنها اختلفت معنويا
عن تلك التي لخاليا مجموعة السيطرة وعن خاليا  REFوالتي ظهرت فيها اقل
نسبة تثبيط  2,73%أما استعمال الاليبوسوم المحمل بمركب  Jasmininفقد أدى
إلى أعلى نسبة تثبيط في خاليا الخط الخلوي  RDبنسبة  72,18%تبعتها تأثيره في
خاليا  HeLaوبنس��بة تثبيط وصلت الى . 80,90%وهذه النسب لم تختلف معنويا
عن بعضها ولكنها اختلفت عن نس��بتها في مجموعة خاليا الس��يطرة وخاليا الخط
الخلوي  REFوالتي حدث فيها اقل تأثير تثبيطي بمقدار . 4,65%
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الجدول ( )3النس����بة المئوية لتثبيط نموالخاليا بإس����تخدام الاليبوس����وم المحمل بالمس����تخلص الكلوروفورمي او بمركب  Jasmininوالمواد المكونة لاليبوس����وم
والاليبوسوم غير المحمل بالعقاقير ،على الخطوط الخلوية بعد  24ساعة من التعريض

المادة
قيمة

الخط
الخلوي

الاليبوسوم
المحمل
بالمستخلص
الكلوروفورمي

الاليبوسوم المحمل
بالـ Jasminin

DMPC

الاليبوسوم غير
المحمل

السيطرة

LSD

HeLa

81.69 ± 4.36

85.49 ± 3.81

2.50 ± 0.03

5,453 ± 0,13

7,959 ± 0,63

0,0

*9,33

RD

77.36 ± 3.09

70.67 ± 3.52

1.724 ± 0.02

5,479 ± 0,09

4,385 ± 0,12

0,0

*8,65

REF

4.23 ± 0.12

4.23 ± 0.12

4,477 ± 0,09

5,479 ± 0,11

3,075 ± 0,07

0.0

* 1,046

قيمة LSD
value

* 8.912

* 9.025

*1,255

 0,894غ  .م

* 1,326

غ.م

---

الكولسترول

* ( ,)P(≤0.05غ  .م  :غير معنوي .
الجدول ( )4النس����بة المئوية لتثبيط نموالخاليا بإس����تخدام الاليبوس����وم المحمل بالمس����تخلص الكلوروفورمي او بمركب  Jasmininوالمواد المكونة لاليبوس����وم
والاليبوسوم غير المحمل بالعقاقير ،على الخطوط الخلوية بعد  48ساعة من التعريض .

المادة
الخط الخلوي

الاليبوسوم المحمل
بالمستخلص
الكلوروفورمي

الاليبوسوم
المحمل بالـ
Jasminin

DMPC

HeLa

4,66±82,41

2,41±67,94

0,03±2,5

0,13±5,454

RD

3,05±76,15

3,69±75,79

0,02±1,724

0,04±5,479

0,12±4,385

REF

4,67 0,11±

0,06±2,48

0,09±4,477

0,11±5,405

0,07±3,075

0,0

قيمةLSD

* 9,714

* 7,847

* 1,155

 0,894غ .م

* 1,326

غ.م

قيمةLSD

الكولسترول

الاليبوسوم غير
المحمل

السيطرة

0,63±7,959

0,0

* 9,33

0,0

* 8,65
* 1,046
---

	* . )P(≤0.05غ  .م  :غير معنوي
يالح��ظ م��ن النتائ��ج المذك��ورة ف��ي الج��دول  4إن ال��ـ  DMPCل��م يكن له
تأثي��را تثبيطيا يذكر لذلك لم تختلف نتائج التثبيط معنويا بين خاليا الخطوط الخلوية
 HeLaو  RDو  ، REFف��ي حي��ن اختلف��ت معنوي��ا ع��ن نتائج خالي��ا مجموعة
الس��يطرة ،إذ س��جلت أعلى نس��بة تثبيط في خاليا الخط الخلوي  RDبلغت 4.76
تلتها خاليا الخط الخلوي  HeLaوبلغت  4,41%وكانت اقل نسبة تثبيط في خاليا
ال��ـ  REFالت��ي بلغت  .4.35%كما يتضح م��ن الجدول  4إن مركب الـ DMPC
والكولسترول والاليبوسوم غير المحمل كان لها تأثيرا تثبيطيا واطئاً جدا على جميع
الخط��وط الخلوية وان وجود الفروق��ات المعنوية و التأثي��ر التثبيطي للـ DMPC
Volume 9 - Number 2 - 2016

والكولسترول والاليبوسوم غير المحمل كانت قليلة.
يبين الجدول رقم ( )5نتائج تأثير الاليبوسم المحمل بالمستخلص الكلوروفورمي
والاليبوسوموم المحمل بالـ  Jasmininوالـ  DMPCوالكولسترول ،والاليبوسوم
غي��ر المحمل على الخطوط الخلوية بعد مدة  72س��اعة من التعريض .وفيه يظهر
إن تأثير الاليبوسوم المحمل بالمستخلص الكلوروفورمي كان ذو نسبة تثبيط أعلى
في خاليا الخط الس��رطاني  HeLaمقارن��ة مع من مثيلتها في خاليا الخط الخلوي
 ،RDإذ بلغ��ت  82.41%مقارن��ة بـ  ، 76.15%وقد اختلفت معنويا عن تلك التي
لخاليا مجموعة السيطرة والخط الطبيعي . REF
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الجدول ( )5النس����بة المئوية لتثبيط الخاليا بإس����تخدام الاليبوس����وم المحمل بالمس����تخلص الكلوروفورمي اوبمركب  Jasminnالقياسي والمواد المكونة لاليبوسوم
والاليبوسوم غير المحمل على خاليا الخطوط الخلوية بعد  72ساعة من التعريض .

المادة
الخط الخلوي

الاليبوسوم المحمل
بالمستخلص
الكلوروفورمي

الاليبوسوم
المحمل بالـ
Jasminin

DMPC

الكولسترول

الاليبوسوم غير
المحمل

السيطرة

قيمةLSD
value

HeLa

80,14 ± 4,66

67,94 ± 2,14

2,5 ± 0,06

5,454 ± 0,13

7,959 ± 0,63

0

* 9,33

RD

75,15 ± 3,05

5,479 ± 0,09 1,724 ± 0,02 75,69 ± 3,63

4,385 ± 0,12

0

* 8,56

REF

4.76 ± 0,11

2,84 ± 0,06

5,405 ± 0,11 4,477 ± 0,09

3,075 ± 0,07

0

* 1,086

قيمةLSD
value

*9,714

* 7,847

* 1,326

غ.م

---

* 1,255

 0,894غ  .م

*  .,)P(≤0.05غ .م  :غير معنوي
ويس��بب تثبيط الخاليا الس��رطانية ،أما  Deshpandeوجماعته  ]29[ 2013 ,و
 Esfahaniوجماعت��ه  ]30[ 2014فقد أش��ارا إلى إن األخ��ذ الخلوي يزيد بزيادة
صغر حجم الجسيمات .ومن المالحظ أن Salemوجماعته  ]25[ 2105 ,قد أشارا
إلى إن الحجم األصغر للاليبوسوم يعتبر مؤشرا مهما لتحسين االلتصاق أو االلتحام
مع الخلية ومن ثم األخذ الخلوي.
وقد تعود نس��بة التثبيط التي لوحظت لمكونات الاليبوس��وم والتي تش��ابه في
تركيبها الكيميائي الغش��اء الخلوي ثنائي الطبقة للخاليا وهذا ما أش��ار إلي ه �Esfah
 aniوجماعته  ]27[ 2013 ,عند تعريضهم خاليا الخط الخلوي لس��رطان الثدي
 MCF-7إلى الاليبوس��وم المحمل بـ  .paclitaxelومن األس��باب األخرى التي
زادت من التأثير التثبيطي للاليبوسوم المحمل بالعقار هي قابليته على حماية العقار
م��ن التحلل أو التكس��ر(  Alaviوجماعت��ه  . ]31[ ) 2104 ,كما أوضحت النتائج
المذك��ورة في الجداول  3و  4و  5حقيقة كون مكونات الالبيوس��وم ،والاليبوس��وم
غي��ر المحم��ل ذات تأثير مح��دود على خاليا الخ��ط الخل��وي  REFوخاليا الخط
 HeLaوالخط  RDالس��رطانية  ،مما يعني احتمالية إن يكون الاليبوسوم المحمل
بالمس��تخلص الكلوروفورمي او بمركب  Jasmininوالاليبوس��وم غير المحمل
والمواد المكونة له غير س��امة للخاليا الطبيعية والس��رطانية كون الاليبوس��وم ال
يس��بب  ، immunogenicويعتب��ر س��هل التحل��ل إحيائيا  .وهذا م��ا توصل اليه
 ،]Brufsky (2009) [32وأك��ده  Alaviوجماعت��ه  2104 ,في دراس��ة الحقة
[ ]31إذ وجدوا ان الاليبوس��وم غير المحمل ال يس��بب تثبيطاً لخاليا خط س��رطان
الثدي  MCF-7كونه غير سام .

وقد كانت الفعالية السمية للاليبوسوم المحمل بمركب Jasmininفي خاليا الخط
الس��رطاني  RDأعل��ى من مثيلتها في خاليا الخط الخلوي  HeLaاذ بلغت بنس��بة
التثبيط  75.59%كما اختلفت نسبة التثبيط في خاليا الخط الخلوي  RDو HeLa
معنوي��ا ع��ن مثيالتها في خالي��ا مجموعة الس��يطرة والـ  . REFوتظه��ر النتائج
المذكورة في الجدول رقم ( )5إن مركب الـ  DMPCوالكولس��ترول والاليبوسوم
غي��ر المحم��ل كان لها تأثيرا تثبيطيا واطئاً جدا عل��ى جميع خاليا الخطوط الخلوية
ورغ��م وج��ود فروقات معنوية ف��ي التأثي��ر التثبيطي للـ  DMPCوالكولس��ترول
والاليبوسوم غير المحمل كانت قليلة.
يظه��ر م��ن النتائج التي ت��م التوصل إليها إلى إن تحميل كل من المس��تخلص
الكلوروفورمي ومركب  Jasmininفي الاليبوس��وم أدى إلى زيادة التأثير الس��مي
على الخاليا بمقدار  1.6ضعف تأثره قبل التحميل  .و سبب هذه الزيادة قد يعود إلى
إن الاليبوس��وم يعمل على تسهيل عملية إدخال المركبات المحملة إلى داخل الخاليا
 ،إن ذلك قد يكون من خالل إمتالك الاليبوس��وم ش��حنه س��البة negative zeta
 potentialإذ بلغ��ت  -44.84للاليبوس��وم المحمل بالمس��تخلص الكلوروفورمي
و  57.00 -للاليبوس��وم المحم��ل بال��ـ  Jasmininوحج��م جس��يمات بلغ 84.7
للاليبوس��وم المحم��ل بالمس��تخلص الكلوروفورمي و  70.3للاليبوس��وم المحمل
بالـ  .Jasmininوتلعب الش��حنة الس��البة وحجم الجس��يمات دورا ايجابياً حاس��ما
ف��ي اإلدخال الخلوي للاليبوس��وم إلى داخ��ل الخلية وبالتالي األثر ف��ي زيادة تأثير
المس��تخلص الكلوروفورمي وال��ـ  Jasmininالمحمولين عليه  .وقد أوضح Nie
وجماعته  ]28[ 2102 ,إلى إن الاليبوس��وم المش��حون يشجع على األخذ الخلوي
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Efficiency of nanoliposomes loaded with chloroformic extract of Jasminum sambac or Jasminin on the growth inhibition of some cell lines, a preliminary study
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ِAbstract:

T

he efficiency of nanoliposome to deliver Jasminum sambac chloroformic extract or the purified compound Jasminin to
cervical cell carcinoma (HeLa) cell line, rhabdomyosarcoma cell line (RD) and rat embryo fibroblast normal cell line
(REF) was studded. Cells growth inhibition by the compound loaded liposome in compare to same unloaded compounds
was determined. Nanoliposomes were prepared by the dehydration-rehydration method using Dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC):Cholesterol as (50:45) mg/ml ratio and loaded with 50 µg/ ml of chloroformic extract of Jasminum
sambac (which contain 1.11386 mg/ g of dried plant) or Jasminin separately. The encapsulation efficiency of both chloroformic extract and Jasminin, liposome size, liposome surface charge and liposome shape was measured using HPLC,
DSL and the scanning electron microscope (SEM) technique respectively. The results showed that nanoliposome was successful prepared by the suggested method and they were well loaded with the compounds. For nanoliposome which was
loaded with the chloroformic extract the average size was 84.7 nm and zeta potential was -44.84. For nanoliposome which
was loaded with Jasminin compound its average size was 70.3 nm and its surface charge was -57.00. The scanning electron microscope (SEM) shows the spherical shape of liposome. The liposome encapsulation efficiency for the chlroformic
extract and jasminin were 40% and 50.84% respectively. Cancer cell line growth results indicated that both cloroformic
extract and jasminin were capable of inhibit HeLa and RD cells up to 58% in concentration reange from 7.81 to 125 µg/ml
after 72 hour of exposure time. However when using the nanoliposom encapsulated compound for both cloroformic extract and jasminin the cancer cells growth inhibition elevated to highest growth inhibition percentage, for HeLa cells it was
84.31% and for RD cells it was 80.57% after 48 hours of exposure time. These records didn’t get higher significances after
72 hour of exposure time, inhibition percentages were 80.90% and 87.18% for HeLa and RD cells respectively. Results
also indicated that there was no high inhibitory effect for DMPC, cholesterol and unloaded liposome on cell lines under
investigation. In conclusion the encapsulation of the chloroformic extract and jasminin by the synthesized nanoliposome
enhanced the capability of these compounds to inhibit cancer cells growth more efficiently.
Key words: Jasminum sambac, liposome, SEM, HeLa, RD, REF.
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