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:المستخلص
 على خاليا الخطMirabilis jalapa اجريت الدراسة للكشف عن القدرة التثبيطية للمستخلص المائي الوراق نبات ال ال عباس
 وذلك بتحضير مستخلص مائي خام الوراق نبات ال ال عباس وبواقع اربعة تراكيز ھي، AMN-3  و الخط السرطانيRD السرطاني
 وتعريض خاليا الخطوط السرطانية اعاله لھذه التراكيز وعلى ثالث فترات من،  مليلتر/  ( مايكروغرام١٠٠٠ ،٥٠٠ ،٢٥٠ ،١٢٥)
. ( ساعة٧٢ ،٤٨ ،٢٤ ) التعريض ھي
 ( للمستخلص في قتل خاليا كال الخطين السرطانيين قيدP<0.001 ) اوجدت الدراسة وجود تأثير تثبيطي وبصورة معنوية
 حيث لوحظ ان التأثير التثبيطي قد بدأ من التراكيز الواطئة وازدادت شدة التثبيط، الدراسة ولجميع التراكيز مقارنة مع مجموعة السيطرة
 كما لوحظ ان اعداد الخاليا السرطانية المقتولة تزداد معنويا ً مع زيادة كل من تركيز المستخلص والفترة الزمنية للتعريض، بزيادة التركيز
 كما وجد ھناك عالقة خطية عكسية،  ( ساعة ولكال الخطين السرطانيين٧٢ )  اال ان افضل فترة تعريض كانت، مقارنة مع مجموعة السيطرة
 في،  أي ان زيادة التركيز تعمل على انخفاض اعداد الخاليا،  ( ساعة٤٨ ، ٢٤ ) بين التركيز واعداد الخاليا النامية خالل فترتي التعريض
.  ( ساعة٧٢ ) حين اصبحت ھذه العالقة غير خطية عند فترة التعريض
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Abstract
This study was conducted to figure on the inhibitory ability of the Aqueous "Four O'clock
plant"(F.O.P), Mirabilis jalapa leaf extract on the RD and AMN-3 cancer lines.
A crude aqueous F. O. P. leaf extract has been prepaired with four concentrations, 125, 250, 500
and 1000 Mg/ml to be exposed on the RD and AMN-3 cancer lines with exposure periods 24 , 48 and 72
hrs.
This study has revealed the existence of an inhibitory effect of the extract (P<0.001) on killing the
cells of both cancer lines for all concentrations as compared to control.
The inhibitory effect has increased as concentration has increased. The killed cancer cells have
increased significantly as concentration and time of exposure have increased as compared to control. The
optimum exposure time was after 72 hrs in both cancer lines. There was an inversal linear relation ship
between concentration and cell growth after the exposure periods 24 and 48 hrs; whereas, a non-linear
relation ship was found between concentrans and cell growth after 72 hrs.
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لفعالية المركبات الموجودة في النباتات واألعشاب
الطبية ضد الخاليا السرطانية عن طريق تحضير
مستخلصات خام لتلك النباتات واألعشاب  ،وعند مالحظة
تأثير تثبيطي أو سمي لتلك المستخلصات ضد الخاليا
السرطانية تتم عندھا دراسة المركبات بشكل مفصل ودقيق .
يعد نبات ال ال عباس من النباتات الطبية التي تزرع
في كثير من البلدان العربية كالعراق ومصر وليبيا
والسعودية من اجل الزينة  ،وموطنهُ األصلي أمريكيا
االستوائية )  ،( Chakravarty, 2003االسم العلمي
للنبات  Mirabilis jalapaوھو يعود للعائلة الجھنمية
 ، Nyctaginaceaeويسمى باللغة االنكليزية
) Four O'clock plantنبات الساعة الرابعة ( ،وھو نبات
تحت شجيري صغير لهُ جذور درنية  ،ينمو الرتفاع )(٦٠
سم  ،أفرعهُ الحديثة غضة عشبية  ،األوراق متقابلة بسيطة
بيضيه أو رمحيه الشكل  ،قمتھا مستدقة وحافتھا كاملة،
والنبات دائم الخضرة ويحمل مجموعة من األزھار األنبوبية
العجلية حمراء أو صفراء اللون.

تم التوصل في السنوات القليلة الماضية أن ھناك
أسبابا لالعتقاد بأن مفتاح األدوية في السنوات القادمة سيكون
من خالل الطبيعة فھناك اآلالف من النباتات واألعشاب
المشخصة الستخدامھا في أغراض طبية الحتوائھا على
مختلف المواد الكيميائية ذات الفعالية البيولوجية التي تعرف
بمركبات االيض الثانوي ، Secondary Metabolites
توجد ھذه المركبات في النباتات واألعشاب نتيجة الفعاليات
االيضية للخلية .
لمركبات االيض الثانوي دوراً مھم ا ً بوصفھا مواداً
فعالة طبي ا ً وفسلجيا ً ويمكن استخدامھا في العالج من قبل
اإلنسان ضد مختلف أنواع األمراض ال سيما بعد التأكد من
أنھا أمينة االستخدام. ( Surh, 2003 ) ..
لكون السرطان من المشاكل الصحية الرئيسية التي
تواجه العالم والتي تفتك بحياة اآلالف من األرواح  ،ومن
اجل خواص وأھمية مركبات االيض الثانوي الموجودة في
النباتات واألعشاب الطبية وضعت البرامج واالستراتجيات
ألجراء عمليات مسح أولي Primary Screening

صورة  :١-نبات ال ال عباس Mirabilis jalapa

ونظراً لوفرة النباتات واألعشاب الطبية في القطر
سيما تلك التي تمتلك فعالية سمية للخاليا السرطانية تم اختيار
ھذه الدراسة التي تھدف إلى:
 (١تحضير مستخلص نباتي مائي خام من أوراق
نبات ال ال عباس . Mirabilis jalapa
 (٢دراسة تأثير ذلك المستخلص في تثبيط نمو الخاليا
السرطانية للخطين السرطانية  RDو .AMN-3

الجزء الطبي من النبات ھو األوراق والجذور واھم
المركبات الفعالة في النبات ھي القلويدات Trigonellne
والجالب  ، Jalapواألخير متوفر في جذور النبات وھي
مادة طبية مسھلة  ،يًعد عصير األوراق مدر للبول ويمنع
الھرش  ،ويعالج السيالن  ،ومسحوق البذور يستعمل في
أدوات التجميل  .يقال قديما ً أن للنبات تأثيراً ضد السرطان،
كما أن تناول كميات كبيرة من البذور أو الدرنات ل هً آثار
سامة جداً وقد يؤدي إلى الموت  )...سعد واخرون (١٩٨٨ ،
و) .( Al-Rawi & Chakravarty, 1988
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المجلد ،٢-العدد٢٠١٠ ،٢-

 (٤تھيئة الوسط الرزاعي:
Preparation of medium

طريقة العمل:
 (١جمع وتحضير النبات Plant collection
and preparation

تم خلط مكونات الوسط الزراعي  PRMIوفقا ً
لـ ) ( Freshney 2000وذلك لتحضير لتر منهُ.

لكون نبات ال ال عباس Mirabilis jalapa Linn.
صورة رقم ) (١من نباتات الزينة التي تزرع في المنازل فقد
جمع من حدائق بعض المنازل وذلك مع بداية فصل الربيع
بين شھري نيسان وايار  ،صنف النبات من قبل الدكتور
محمد عثمان موسى ) كلية التربية للعلوم الصرفة  /جامعة
االنبار( ،عزلت األوراق عن النبات وتم غسلھا جيداً
وتجفيفھا بدرجة حرارة الغرفة وبعيداً عن أشعة الشمس مع
التقليب المستمر لمنع تعفنھا بعدھا طحنت األوراق بواسطة
مطحنة كھربائية  ،ثم حفظ المسحوق لحين استعماله.

 (٥اختبار سمة المس تخلص المائي الخام لنبات
الال عباس على نموخاليا الخط السرطاني
 RDو الخط السرطاني : AMN-3
Cytotoxic assay of mirabilis jalapa
crud extract on cancer cell line
تم الحصول على المستخلص المائي الخام الوراق
نبات ال ال عباس  ،حيث عقم المستخلص باستعمال مرشح
ذو ثقوب بقطر  ٠.٤ثم بقطر  ٠.٢٢مايكرون وحضر من
المستخلص اربع تراكيز وھي) ،٥٠٠ ،٢٥٠ ،١٢٥
 (١٠٠٠مايكرو غرام /مليلتر وتحت ظروف معقمة ،
استخدمت جميع التراكيز المحضرة مباشرة بعد اكمال عملية
التحضير حسب الخطوات التالية:

 (٢حضر المستخلص المائي الخام الوراق نبات ال
ال عباس :باستخدام جھاز السوكسليت المجھز بالماء
كمذيب مستخدم الستخالص اوراق النبات حيث تم الحصول
على مستخلص خام بوزن  ٥.٥غرام .

 ( Aجھز عالق الخاليا عن طريق معاملة قنينة الزرع
النسيجي حجم  ٢٥سم ٢بمحلول التريسين  /فرسين بعد
تفريغ الوسط الزرعي القديم وتحريك القنينة برفق ثم
حضنت بالحاضنة ْ ٣٧م لمدة  ١٥دقيقة ثم اضيف اليه
 ٢٠مليلتر من الوسط الزرعي الخالي من المصل
) Serum free media (SFMثم يرج عالق الخاليا
جيداً وثم نقل  ٠.٢مليلتر منهُ بعد كل مزجة جيدة الى
حفر طبق معايرة الزرع النسيجي ذي القعر المسطح
 microliter plate for tissue cultureباستعمال
ماصة اتوماتيكية دقيقة.

 (٣الخطوط الخلويةCell lines :
أ( الخط الخلوي السرطاني Ahmed : AMN-3
– Mohammed – Nahi – 2003
استعمل ھذا الخط عند التمريرة رقم ) ، (٤٦وھو
سرطان الغدد اللبنية )( Mammary adenocarcinoma
إلناث فئران نوع  Balb \ cالمصابة بسرطان الغدد اللبنية
التلقائي "In vivo" Spontaneous mammary
 ، adenocarcinomaتم استحداث ھذا الخط من قبل
 (Abdul Majeed, 2000)...في المركز العراقي لبحوث
السرطان والوراثة الطبية  ،نُمي ھذا الخط على الوسط
) ( RPMI–1640مجھز بـ  % ١٠مصل العجل
ألبقري ،وعند تكوين الطبقة األحادية الكاملة
)  (Confluent Monolayerعوملت الخاليا بمحلول
التربسين  /فرسين لتقسيمھا إلى مزرعة ثانوية أخرى
. Subculture

 ( Bترك الطبق قي الحاضنة بدرجة ْ ٣٧م لمدة  ٢٤ساعة
الى حين التصاق الخاليا في الحفرة وبعدھا تم التخلص
من الوسط الزرعي القديم في الحفر وتم اضافة ٠.٢
مليلتر من التراكيز المحضرة سابقا ً من المستخلص
المائي  ،اضافة الى انه تم عمل سيطرة ) خاليا فقط (
وحضنت االطباق بدرجة حرارة ْ ٣٧م في حاضنة
مزودة بـ  % ٥من غاز . CO2بعد مرور مدةالتفريق
) ( Exposure timeالمحددة للحضن  ،اخرج الطبق
من الحاضنة واضيف اليه محلول صبغة البنفسج
البلوري لجميع الحفر الحاوية على الخاليا بمقدار ٠.٢
مايكرون لكل حفرة .

ب( الخط السرطاني :RD
Rhabdomyosarcoma
تم استالم ھذا الخط عند التمريرة رقم
) ، (٢٣٨والعينة مأخوذة من سرطان في منطقة
الحوض لفتاة في السابعة من عمرھا ...
)  ( Johanston &Siegalm 1990و ) Mcallister et
 . ( al. , 1969تم تطبيعهُ لنمو في وسط RPMI – 1640
المجھز بـ  % ١٠من مصل العجل البقري في المركز
العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية بدالً من الوسط
االصلي  MEMوالمجھز بـ  % ١٠مصل عجل البقر ايضا ً
 ،وعند تكوين الطبقة األحادية الكاملة تم معاملة الخاليا
بمحلول التربسين  /فرسين لتھيئة المزرعة الثانوية.

 ( Cاعيد الطبق مرة ثانية الى الحاضنة ليحضن لمدة
ساعتين بعدھا اخرج الطبق وازيلت محتوياته وغسلت
الخاليا بمحلول )  (PBSلحين زوال الصبغة الزائدة،
اذ ان الخاليا الحية تأخذ الصبغة اما الميتة فال تاخذھا.
 ( Dقرات النتائج باستخام جھاز االاليزا بطول موجي ٤٩٢
نانوميتر.

١٠٧

دراسة القدرة التثبيطية

الكبيسي ،ھيثم

 ( Eطبقت الخطوات السابقة على كل من الخطوط
السرطانية  RDو  AMN-3باستعمال المستخلص
المائي الخام ألوراق نبات ال ال عباس وبثالث مدد من
التعريض ھي على التوالي )  ٤٢و  ٤٨و  ( ٧٢ساعة.

مايكروغرام  /مليلتر على التوالي ،تنطبق ھذه الحالة
مع زيادة الفترة الزمنية للتعريض )  48ساعة ( شكل ) ،( ٢
حيث بلغ معدل الكثافة الخلوية ) ،0.209 ،0.364 ،0.413
 (0.145للتراكيز )  125و 250و 500و ( 1000مايكرو
غرام /مليلتر على التوالي ،ويعـد التركيز مــع عامــل الوقت
عوامل مؤثرة أساسية في شدة التأثير التثبيطي للمستخلص
الخام لنبات ال ال عباس في الخطوط الخلوية السرطانية
وتسمى ھذه الظاھرة بـ Dose & time dependant
 ، phenomenonوھذه النتيجة جاءت متطابقة مع ما أشار
إلي ِه الباحث  (Hung et al., 2004 )...الذي درس التأثير
التثبيطي للمستخلص المائي الخام لعشب Phylanthus
 urinariaعلى الخط السرطاني لسرطان الدم . HL.60
أن من أھم األسباب التي قد يؤثر فيھا المستخلص
المائي الخام للنبات المدروس على الخاليا السرطانية ھو
نفاذية الخاليا السرطانية ) ،( Permeabilityإذ قد يكون
ھنالك خلل واضح في نفاذية جدران الخاليا السرطانية وھو
من األمور التي تتغير نتيجة تحول الخاليا الطبيعية الى خاليا
سرطانية مما يسھل دخول المركبات إلى داخل الخلية وبشكل
عشوائي وغير منتظم  ،مما يؤثر سلبا ً على الخاليا
السرطانية ،بالمقابل يكون ھناك نظام مسيطر علي ِه لدخول
وخروج المواد من والى داخل الخلية الطبيعية ...
).(Gratton et al., 2003) ، ( Belijanski, 2000
يالحظ من النتائج ايضا ً أن التأثير التثبيطي للتراكيز
الواطئة في معدل نمو الخاليا السرطانية يظھر جليا ً عند فترة
التعريض الثالثة ) 72ساعة (  ،التي بلغ فيھا معدل الكثافة
الخلوية ) ( 0.244عند التركيز )  ( ١٢٥مايكروغرام/
مليلتر ،انخفض بعدھا ھذا المعدل ليبلغ )  ( 0.103عند
التركيز )  ( 1000مايكروغرام/مليلتر،مقارنة مع مجموعة
السيطرة ) ( 0.681شكل ).(٣
يالحظ م ن األشكال ) 3و (4ان ھناك عالقة خطية
عكسية بين زيادة التركيز وأعداد الخاليا النامية خالل فترتي
التعريض )  ( 48 ، 24ساعة  ،أي ان زيادة التركيز تعمل
على انخفاض أعداد الخاليا  ،في حين أصبحت ھذه العالقة
غير خطية عند التركيز )  72ساعة ( شكل ) ،(٥أي أن ليس
بالضرورة أن أعداد الخاليا تنخفض مع زيادة التركيز،
شكل رقم ) ،(٦وقد يرجع السبب إلى ظھور ظاھرة
)  ( Hermetic effectوھي ظاھرة بايولوجية شائعة في
علم السموم تتميز بوجود تعاكس لعمل الجرعات الواطئة
موازنة مع الجرعات العالية  ،وقد استخدمت ھذه الظاھرة
ألجل االستفادة من الجرع الواطئة لبعض المركبات السامة
في عالج بعض األمراض المستعصية كالسرطان
أو الزھايمر أو مرض بازكتسون  ،إذ أن للجرعات
الواطئة لبعض أنواع المركبات السامة القدرة على قتل
الخاليا السرطانية دون التأثير على الخاليا الطبيعية
) .( Chen et al.,2001

اإلحصــــاء
ارضخت نتائج الدراسة الى التحليل االحصائي
لغرض معرفة الفروق المعنوية بين معدالت تراكيز
المستخلصات الخام وتأثيرھا في خاليا الخط السرطاني
) RDو  ( AMN-3ومقارنتھا بمجموعة السيطرة  .وعدت
الفروق مھمة احصائيا ً وعالية المعنوية على مستوى احتمال
)  ( P<0.001الحتمال الخطأ  ،واجري اختبار التصميم
العشوائي الكامل The completely Randomized
 ، Designواختبار الفروق المعنوية االصغر
) Last significant Difference (LSDباستعمال
ببرنامج  SPSS ١٠.٠االحصائي من شركة . Microsoft

النتائج والمناقشة
 (١الخط السرطاني :RD
عند تحول الخلية الطبيعية الى خلية سرطانية تتغير
اغلب الفعاليات االيضة التي كانت تقوم بھا الخلية الطبيعية
ومن بين العمليات التي تتولد نتيجة تحول الخاليا الطبيعية
الى سرطانية ھي تكون الجذور الحرة ) ( Free radicals
وبشكل كبير والتي تولدھا الخاليا الطبيعية  ،وان ولدتھا
تكون بشكل بسيط واليات اإلصالح الموجودة في الخلية
قادرة على إزالتھا  ،لذلك فان المستخلصات النباتية الخام قد
تعمل على إزالة انتقائية  Selective Scavengingللجذور
الحرة المتولدة في الخاليا السرطانية ،وبالتالي تؤثر على
الخاليا السرطانية ) .( Chen et al.,2001ظھر من نتائج
ھذه الدراسة بان زيادة تركيز المستخلص المائي الخام
ألوراق نبات ) ال ال عباس ( كان لھا تأثير تثبيطي في نمو
خاليا الخط السرطاني )  ( RDوبشكل معنوي
)  ،(P<0.001وكذلك الحال بالنسبة لزيادة الفترة الزمنية
للتعريض  ،فقد أشارت النتائج الى أن أعداد الخاليا المقتولة
تزداد معنوي ا ً مع زيادة كل من تركيز المستخلص وفترة
التعريض  ،فيظھر من الجدول ) ،(1والشكل ) (1أن ھذا
التأثير التثبيطي قد بدء من التركيز )  ( 125مايكرو غرام /
مليلتر في فترة التعريض األولى )  24ساعة ( الذي كان فيه
معدل الكثافة الخلوية )  ( 0.607مقارنة مع مجموعة
السيطرة الذي كان معدل الكثافة الخلوية لھا )  ،( 0.681وقد
ازداد ھذا التأثير التثبيطي مع زيادة التركيز ولنفس فترة
التعريض  ،حيث بلغ معدل الكثافة الخلوية ) ،0.501
 ( 0.192 ،0.288للتراكيز )  250و 500و(1000
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جدول  :١-معدل الكثافة الخلوية لخاليا الخط السرطاني RD

الوقت )الساعة(

التركيز PPM

معدل الكثافة الخلوية لكل تركيز

24

48
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0.6812

125

0.607

0.413

0.244

0.4213
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0.364
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1000

0.192
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معدل الكثافة الخلوية لكل  ٢٤ساعة
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ﺷكل  :١-الكثافة الخلوية لخاليا الخط السرطاني  RDحسب
التركيز ﺧالل فترة التعريض  ٢٤ساعة
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ﺷكل  :٤-يوضح العالقة الخطية بين التركيز والوقت لخاليا
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ﺷكل  :٦-يوضح طبيعة العالقة بين التركيز والوقت لخاليا
الخط السرطاني  RDﺧالل فترة التعريض  ٧٢ساعة

) (125مايكروغرام  /مليلتر ،في حين يالحظ
االنخفاض الكبير في أعداد الخاليا عند التركيز ) ( 1000
مايكروغرام /مليلتر حيث بلغ معدل الكثافة الخلوية في ِه
) (0.1754مقارنة مع مجموعة السيطرة ) ،(0.7866من
مالحظة الشكل ) (١١نجد ھنالك عالقة خطية عكسية
ومعنوية بين زيادة التركيز واعداد الخاليا السرطانية النامية
خالل فترة التعريض )  (٤٨ساعة  ،أي كلما زاد التركيز
زادت الخاليا السرطانية المقتولة ،اال ان ھذه العالقة
اصبحت عكسية اال انھا غير خطية خالل فترة التعريض )
 ٢٤و  ( ٧٢ساعة االشكال ) ١٠و.(١٢
أن من أھم اآلليات التي تحتاجھا الخلية السرطانية
والورم السرطاني لكي ينشط ويبدأ بالغزو ھي عملية تكوين
األوعية الدموية الجديدة )  ( Angiogenesisوتحتاج ھذه
العملية بعض األنزيمات وعوامل نمو ،تلعب مركبات االيض
الثانوي والموجودة في معظم النباتات ومن بينھا النبات قيد
الدراسة ) ومن أھم ھذه المركبات القلويدات ( دوراً مھما ً في
التأثير على كل من األنزيمات وعوامل النمو لكي تمنع عملية
تكوين األوعية الدموية الجديدة) ( Anti–angiogenesis
).( Brakenhielm et at.,2001
تطابقت نتائج ھذه الدراسة مع نتائج العديد من
الباحثين في دراسات محلية حول امتالك المستخلصات
النباتية مركبات االيض الثانوي ذات الفعالية المضادة للخاليا
السرطانية التي اعتمد تأثيرھا على التركيز ومدة التعريض،
فقد توصل العتابي )  ( 2001الى أن مستخلص نبات سم
الفراخ يمتلك تاثيراً مثبطا ً لنو سرطان الخلية البالزمية SU
 – 99وقد أرجع سبب ذلك الى تأثير مركبات الوذافرين
المثبطة في انقسام الخاليا في طورھا االستوائي ،كما أكد كل
من اليعقوبي )  ( 2004وقدوري )  ( 4004في دراستــين
منفصلتين امتالك مستخلص نبات الھيل والحرمل
)على الترتيب( فعالية مثبطة لنمو سرطان الحنجرة البشري
)  ( Hep – 2وخاليا سرطان العضالت البشري ) .( RD
قد يعزى سبب نتائج الدراسة الحالية الى ان الخلية

 (٢الخط السرطاني : AMN – 3
تمت معاملة الخط السرطاني  AMN-3عند
التمريرة )  ( ٤٦بتراكيز مختلفة للمستخلص المائي الخام
ألوراق نبات ال ال عباس وضمن مدد التعريض الثالث ،
فكانت النتائج اإلحصائية مشابھة الى ما وجد من تعريض
المستخلص على الخط السرطاني  ،RDحيث وجد تأثير
تثبيطي ملحوظ وبشكل معنوي )  ( P<0.001للتراكيز
المستخلص في نمو خاليا الخط السرطاني وابتداءاً ايضا ً من
التراكيز الواطئة مستمراً باتجاه التراكيز العالية  ،كذلك
الحال بالنسبة لمدة التعريض حيث وجد ان لمدة التعريض
تاثيراً معنويا ً فكلما زاد ت مدة التعريض زاد معدل الخاليا
السرطانية المقتولة ،فمن الجدول ) (2والشكل ) (7يالحظ أن
التأثير كان واضحا ً منذ فترة التعريض األولى )  24ساعة (
وعند التركيز االوطأ )  ( 125مايكروغرام  /مليلتر حيث
بلغ معدل الكثافة الخلوية )  ( 0.7488مقارنةً مع مجموعة
السيطرة التي بلغ معدل الكثافة الخلوية فيھا )،( 0.7866
كذلك يالحظ زيادة في شدة القتل عند التراكيز األعلى ) 250
و  500و  ( 1000مايكرو غرام  /مليلتر حيث بلغت الكثافة
الخلوية فيھا )  ( 0.3248 ،0.3832 ،0.6862على
التوالي ،أال أن أفضل تركيز ضمن مدة التعريض )24
ساعة( كان )  ( 500مايكروغرام  /مليلتر  .أما مدة
التعريض الثانية )  48ساعة ( شكل )  ، ( ٨فيالحظ فيھا
زيادة في أعداد الخاليا المقتولة وكذلك بزيادة التركيز حيث
بلغ معدل الكثافة الخلوية فيھا ) ،0.4514 ،0.6680
 (0.2286 ،0.3128للتراكيز)  125و 250و 500و(1000
مايكرو غرام  /مليلتر على التوالي مقارنة مع مجموعة
السيطرة الذي بلغ معدل الكثافة الخلوية لھا ) ،( 0.7866عند
زيادة مدة التعريض الى ) 72ساعة( شكل )  ،( ٩يالحظ
ھنالك زيادة ملحوظة في أعداد الخاليا السرطانية المقتـولة
وبشكل كبير مقارنـة مع مجموعـة السيطرة ويالحظ
أن التأثير التثبيطي بــدء وبشكل واضح منذ التراكيز الواطئة
حيث بلغ معدل الكثافة الخلوية ) ( 0.4928عند التركيز
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السرطانية تُنتج عند حدوث خطأ في مرحلة معينة من دورة
الخلية  ،وتمتاز الخاليا السرطانية عموما ً بخاصية رئيسية
وأساسية ھي مقاومة الموت المبرمج ) ( PCD
) ( Programmed Cell Deathأو )( Apoptosis
) ،( Kamsteeg et at., 2003وقد تؤثر مركبات االيض

الثانوي ومنھا القلويدات الموجودة في المستخلص قيد
الدراسة على الخاليا السرطانية من خالل ادخال تلك الخاليا
في مرحلة الموت المبرمج  ،اذ تمتلك ھذه المركبات القابلية
على إيقاف أحدى مراحل دورة حياة الخلية اظافة الى التأثير
سلبا ً على العديد من الجينات واألنزيمات في تلك الدورة
).(Sjostrom & Bergh , 2001

جدول  :٢-معدل الكثافة الخلوية لخاليا الخط السرطاني AMN-3

الوقت )الساعة(

التركيز
PPM

24

48

72

معدل الكثافة الخلوية لكل
تركيز

0
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0.7866
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معدل الكثافة الخلوية لكل ٢٤
ساعة
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