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تاثير المستخلص المائي لغالف ثمرة الموز  Musa paradisiacaفي االنقسام
المايتوزي في خاليا النبات واللبائن
ندى عبد المجيد األنصاري*

نهلة رشيد النجار**

رشا كريم محمد السعدي **

تاريخ قبول النشر 1002/ 11/ 15

الخالصة:
اختبر تاثير المستخلص المائي لغالف ثمرة الموز على االنقسام المايتوزي في النبات واللبائن باستخدام اختباار
. Mus musculus
القمااا الناةيااا ل اابور الب ا  Allium cepaو خاليااا نخاااع الفياال فااي الض ا ر االبااي
لمدة اربفا ساعات بخمسا تراكيز ةن المستخلص (  00 ، 00 ، 10 ، 10 ، 5ةلغل \ ةا
عوةلت جبور الب
 ،توقف الطور االستوائي في جميع المفاةالت  ،س لت النسابا االعلاى (  % 100فاي التركياز االول  ،التركياز
االخياار ساابو لزوجااا وتكتا الكروةوسااوةات  .لاال تساابو المفاااةالت اخااتالف ةفنااوي فااي ليا االنقسااام  .قااور
ةسااتخلص الغااالف بتركيااز  5ةلغاال \ ة ا ةااع ةستخل ااات لااو الوماارة  ،اوراق وجاابور نبااات المااوز  ،وجااد ا
ةسااتخلص الغااالف كااا االكواار ففاليااا وفقااا لنساابا الطااور االسااتوائي المتوقااف فااي خاليااا جاابور الب ا  .قناات
 Mus musculusعاان يريااا شاااب الخلااو بمسااتخلص ااالف الوماارة ( ، 0.02 ، 0.01
الضئاارا البااي
 0.08 ، 0.06 ،0.04ةلغل \ ل وز اال سل  ،كانت نسو الطاور االساتوائي ةقارباا للنساو التاي سا لت عناد
قااان الضئااارا ةاااا ة الكول ساااين ( 0.01ةلغااال \ ااال  .بينااات الدراساااا الضفالياااا الم اااا ة لالنقساااام الماااايتوزي
للمستخلص المائي لغالف ثمرة الموز في خاليا النبات والحيوا في ال سل الحي  .هاب الضفالياا تادل علاى ا تماال
الح ااو ل علااى نتااائج اي ابيااا فااي الدراسااات التااي ساايتل فيعااا اختبااار الضفاليااا الم ااا ة للخاليااا السااريانيا فااي
الزجاج  in vitroوفي ال سل الحي . in vivo
الكلمات المفتاحية  :الفعالية المضادة لالنقسام  ،الطور االستوائي المتوقف
المائي . Mus musculus ، Allium cepa ،

 ،الفالف ثمفرة المفوز  ،المسفتخلص

المقدمـة:
خطوي الخاليا السريانيا خارج ال سل الحي in
 vitroوعزي ذلك الى ففاليا اة التانيك في
توبيط نشاي ال سيمات البروتينيا proteasomal
 activityوالحث على ةوت الخليا ]  . [ 13توجد
المركبات الضينوليا اي ا في الف الومرة Fruits
 pealوأجزاب النبات األخرى  ،إذ وجد أ
للمستخلص المائي للغالف ففاليا ة ا ة لألكسدة
والبكتريا ]  [10والطحالو ].[15
هدفت هب الدراسا إلى اختبار ت ثير المستخلص
المائي لغالف ثمرة الموز في االنقسام المايتوزي
 Antimitotic activityباستخدام اختبار خاليا
 ، Allium cepaو
القما الناةيا ل بور الب
Mus
خاليا نخاع الفيل في فئرا المختبر
 . musculusيث تستخدم هب االختبارات
للكشف عن الت ثير الم ا لالنقسام والسميا الخلويا
 Cytotoxityللموا المدروسا ] . [ 17 ،10

تحتوي النباتات على عد ةن المركبات
 phytochemicalsالتي تستخدم في ةفال ا
األةراض التي ي اب بعا اإلنسا وةنعا ةرض
السريا او تساعد في الوقايا ةن السريا وتفزيز
ال عاز المناعي  .وعرفت انواع ةن ةركبات
بضفاليتعا
الضينولphenolic compounds
المتنوعا فعي ة ا ة للحساسيا  ،ة ا ة لألكسدة ،
ة ا ة للضيروسات والخاليا السريانيا ] ، [1 ، 1
ةركبات الكوةارين وةشتقاتعا
وعدت ففاليا
الم ا ة للنبيبات الدقيقا  Mirotubulesسببا في
تاثيرها الم ا لالنقسام المايتوزي Antimititic
Banana
]  .[ 0 ، 3تفد ثمار نبات الموز
 Musa paradisiacaة در بائي جيد لفد
ةن الضيتاةيات والمفا ]  [7 ،0 ،5والكاروتين ]
 ، [ 2 ، 8كبلك تفد ة درا لم ا ات األكسدة
،[10] natural antioxidants
الطبيفيا
ال توائعا على ةركبات فينوليا نوع Catechins
و  .[12،11] Gallic acidالمستح ر الحيوي
 Cell Questالبي يحتوي على ةستخلص الموز
ونسبا عاليا ةن التانين اظعر تاثيرا ة ا ا لبف

المواد وطرائق العمل
المستخلص المائي :
تل ت عيز ثمار الموز ةن االسواق المحليا ،و
جمفت اجزاب النبات االخرى ( االوراق وال بور

* قسل علوم الحياة  ،كليا الفلوم للبنات  ،جاةفا بغدا
** قسل علوم الحياة  ،كليا الفلوم  ،جاةفا بغدا
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الدوائيا في وزارة ال حا ،تراوح عمر الضئرا بين
 8 – 0اسبوع  ،وكا ةتوسط وزنعا  1 ± 15ل .
شاب الخلو
عن يريا
قنت الضئرا
 Intraperitonial injectionبالماب المقطر ل
 0.15ة الحاوي على ةستخلص الف الومرة
بالنسو الوزنيا االتيا ، 0.00 ، 0.01 ، 0.01 -:
 0.00و  0.08ةلغل \ ل وز ال سل  .أةا
يوانات السيطرة فقد قنت بـما ة الكول سين (
 0.01ةلغل /ل وز ال سل  ،استخدةت ثالثا
ةكررات لك ةفاةلا وللسيطرة , .بفد ةرور
النخاع
ساعتين تل ت حيا الحيوانات بطريقا ف
رت
ألشوكي ةن الفنا ؛ شر ت ةباشرة  ،و
 Bone marrowسو
خاليا نقي الفيل
الطريقا المفتمدة في اللبائن ( 10قدر ةفاة
االنقسام الخيطي بداللا الخاليا المتوقضا في الطور
االستوائي .
قورنت النتائج في كال االختبارين باستخدام اختبار
نكن ةتفد الحدو  ، [11] MRTوالنسبا المئويا
ةن السيطرة.

ةن اش ار الموز في الحديقا المنزليا  .اخبت
نماذج ةن الف الومرة واللو واالوراق وال بور
وقطفت الى قطع صغيرة واضيف لك ةنعا الماب
ل  ،وضفت في
المقطر بنسبا ل وز  /ة
الخالي الكعربائي لمدة  10 – 5قاقا  ،ثل نق
الخليط الى قناني زجاجيا ووضفت في ال عاز
العزاز لمدة ساعا ،بفدها رشح المزيج باستخدام
قطفا شاش واهم الراسو .وضع الرائا في
ايباق زجاجيا في الحاضنا بدرجا رارة  37لمدة
رت ةنه
 08ساعا لغرض الت ضيف  ،ثل
التراكيز المستخدةا في االختبارات باستخدام الماب
المقطر .
اختبار انقسام خاليا القمة النامية في جذور البصل
: Allium cepa
للتفرف على تاثير
استخدم هبا االختبار
المستخلص المائي لغالف الومرة على االنقسام
الخلوي في النبات  ،وكبلك لمقارنا ففاليا
ةستخلص الف الومرة ةع ةستخل ات لو الومرة
ر ت التراكيز االتيا ةن
و االوراق وال بور .
ةستخلص الف الومرة باستخدام الماب المقطر 5 :
 00 ، 00 ، 10 ،10 ،ةلغل  /ة  .و رت
واالوراق وال بور
ةستخل ات لو الومرة
بتركيز 5ةلغل \ة .
جعزت االب ال ةن السوق المحلي  ،سلت
وقشطت الطبقا ال افا في القرص القاعدي  ،ثل
وضفت في قناني زجاجيا فيعا ةاب لحين نمو
ال بور الى يول  1 – 1سل  .قطفت ال بور
ونقلت الى قناني زجاجيا تحتوي على التراكيز
المستخدةا ةن المستخلص لمدة اربع ساعات  .لك
ةفاةلا ثالث ةكررات  ،وكبلك ثالث ةكررات
للسيطرة التي نقلت فيعا ال بور الى ةاب ةقطر .
بفد انتعاب المفاةلا نقلت ال بور الى المحلول
ل
ل كحول اثيلي ةطلا 1 :
الموبت ( 3
الخليك الول ي  ،لمدة  10 – 5ساعا ،
اة
بفدها سلت بالماب المقطر ثل جضضت بورق ترشيح
ووضفت في قناني زجاجيا تحتوي على 1N HCl
في فر كعربائي بدرجا رارة  00م .ºاستخدةت
صبغا االسيتو الكارةين و رت الشرائح بطريقا
العرس المؤقت . [18] Squash method
استخدم الم عر ال وئي  ،فح ت  1000خليا لك
ةكرر ةن المفاةلا والسيطرة  .تل تقدير لي
االنقسام و لي الطور ]  [ 12والنسبا المئويا
للحاالت الشاذة في ك يور .
اختبار انقسام خاليا نخاع العظم في الفئران البيض
: Mus musculus
استخدم هبا االختبار للتفرف على تاثير ةستخلص
الف الومرة في االنقسام الخلوي في الحيوا ،
ولمقارنا ففاليته بما ة الكول سين . colchicine
Mus musculus
جعزت ذكور الضئرا البي
ال رب  Balb/cةن قب المركز الويني للرقابا

النتائج والمناقشة:
النتائج:
تأثير المستخلص المائي لغالف ثمرة الموز في
االنقسام الخلوي في القمة النامية لجذور البصل :
لي االنقسام Mitotic index
تراوح لي االنقسام في ال بور المفاةلا لمدة أربع
ساعات بالتراكيز  00 ، 00 ، 10 ، 10 ،5 :ةلغل
\ ة ةن المستخلص المائي لغالف ثمرة الموز بين
 5.0و  ، 2.2ولل يكن الضرق عن لي االنقسام في
السيطرة (  7.0ةفنويا ( جدول  -1أ  .تقدير
النسبا المئويا ةن السيطرة لدلي االنقسام في
ال بور المفاةلا ( جدول  – 1ب بينت انخضاض
لي االنقسام في ال بور المفاةلا بالتراكيز ، 5
 10 ، 10ةلغل \ ة الى % 88.0 ، 77.1 ، 20
ةن السيطرة على التوالي ،ثل صار ةقاربا
للسيطرة (  % 111.0في االتركيز  00ةلغل \ ة
وارتضع إلى  % 101.0ةن السيطرة في التركيز 00
ةلغل \ ة  .تبين هب النسو ا لي االنقسام في
ال بور المفاةلا بعب التراكيز ةن المستخلص لل
ينخض الى  %50ةن السيطرة وكبلك لل يز عن
السيطرة بمقدار . %50
أيوار االنقسام
الطور التمعيدي Prophase
كا ةتوسط لي الطور التمعيدي في خاليا
جبور السيطرة ( 52.83وتراوح في خاليا جبور
المفاةلا بين  41.60و( 72.40جدول -1أ .
انخض ت النسبا المئويا ةن السيطرة إلى %78.7
و %87.1على التوالي عند التركيزين (10 , 5
ةلغل  /ة  ،ثل ارتضفت إلى %137.6 , % 113.6
في التراكيز
 %105.4 ,على االتوالي
( 60,40,20ةلغل  /ة (جدول  -1ب .
852
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ال سور  Bridgesفي جميع التراكيز باستوناب
التركيز األول (  5ةلغل/ة  ،و تراو ت نسبتعا
في هبا الطور والطور النعائي بين  % 6.67و
 . % 66.67ذكر في راسا سابقا ( 11أ نسبا
ال سور في الطور االنض الي في خاليا جبور
المفاةلا بما ة الضينول تز ا أي ا عند
الب
استخدام التراكيز الفاليا  ..يفزى تكو ال سور
الكروةوسوةيا في االنقسام الميتوزي إلى تميع
ولزوجا الكروةوسوةات او الى تاثير الموا
المستخدةا في تركيو او وظيضا البروتينات الالزةا
الكروةاتيدات ].[13
لض
الطور النعائي Telophase
كا ةتوسط لي الطور النعائي في خاليا جبور
السيطرة  ، 4.63وتراوح بين  7.23و  16.17في
خاليا ال بور المفاةلا بالتراكيز المستفملا (جدول
-1أ  .ارتضفت النسبا المئويا ةن السيطرة في جميع
التراكيز المستخدةا وكانت 159.8 , % 150.1
 %166.3, %166.3, %و %349.2على التوالي
(جدول -1ب  .زا ت النسبا ةن السيطرة عن
ثالثا اضفاف عند التركيز  00ةلغل \ ة  ،والتي قد
تكو السبو في زيا ة لي االنقسام الى  101.0ةن
السيطرة عند هبا التركيز  .قد تكو الخاليا
ا تبست في هبا الطور بسبو تميع ولزوجا
الكروةوسوةات ولكن زا ت النسو ةن السيطرة
الى اكور ةن  % 150في التراكيز التي لل يس
فيعا الا تميع ولزوجا الكروةوسوةات  .شوهدت
وكبلك الا
ال سور في هبا الطور اي ا
االنحراف في األقطاب ( شك – 1ب في جميع
التراكيز المستفملا  ،وتراو ت نسبعا بين % 7.40
و. % 46.50

الطور االستوائي Metaphase
كا ةتوسط لي الطور االستوائي في جبور
السيطرة  ،25.63أةا في ال بور المفاةلا فقد
تراوح بين  16.97و . 46.77ارتضفت النسبا
المئويا ةن السيطرة لعبا الطور في خاليا ال بور
المفاةلا بالتراكيز  10 , 5ةلغل/ة إلى
 %182.4و %178.5على التوالي (جدول -1ب
؛ وذلك لتوقف الخاليا في الطور االستوائي (شك
– 1أ بنسبا  % 100و % 98.6على التوالي عند
المفاةلا بعبين التركيزيين (جدول –1أ  .أةا عند
المفاةلا بالتراكيز  60 ، 40 ، 20ةلغل /ة
فكانت نسبا هبا الطور % 66.1 ,% 88.8
و %98.8ةن السيطرة على التوالي .تاثرت نسبا
الخاليا في هبا الطور بنسو الخاليا في الطور
التمعيدي  .كانت نسبا الطور االستوائي المتوقف
في هب التراكيز  21 ، 80و ، % 11.01
انخضاض النسبا المس لا في التركيز االخير يفزى
الى عدم القدرة على تمييز الا الطور االستوائي
المتوقف بسبو تميع الكروةوسوةات وتكتلعا لبا
Sticky
وصف الطور باالستوائي المتميع
%10.00
 ، metaphaseوكانت نسبته
و %88.93عند التركيزين  10و 00ةلغل \ة
على التوالي .
الطور االنض الي Anaphase
كا ةتوسط لي الطور االنض الي في خاليا
جبور السيطرة  16.80وتراوح بين  0.80و
 9.40في ال بور المفاةلا بالتراكيز المستفملا
(جدول -1أ  ،انخض ت النسبا المئويا ةن السيطرة
إلى أق ةن  % 60في جميع التراكيز المستفملا
(15.3 ,% 16.07 ,% 56.0 ,% 4.8 ,% 25
 %على التوالي (جدول-1ب  .شوهدت الا

جدول ( _ 1أ )  :دليل االنقسام المايتوزري ودليل األطوار و نسب الحاالت الشاذة في خاليا جذور البصل A.cepa
المعاملة بخمسة تراكيز من المستخلص المائي لغالف ثمرة الموز لمدة أربع ساعات.
دليل أطوار االنقسام
التركيز
ملغم/مل

دليل االنقسام

السيطرة
5
10
20
40
60

*a7.0±0.6
a6.3±0.5
a5.4±1.5
a6.2±3.1
a7.8±1.8
a9.9±1.2

التمهيدي

االستوائي

االنفصالي

النهائي

52.83
41.60
46.00
60.03
72.40
55.70

25.63
46.76
45.74
22.77
16.97
25.33

16.80
4.20
0.80
9.40
2.70
2.57

4.63
7.23
7.40
7.70
7.70
16.17

الحاالت الشاذة
الطور االنفصالي والنهائي
الطور االستوائي
انحراف
جسور
المتميع
المتوق
االقطاب
0.00
0.00
0.00
0.00
7.40
0.00
0.00
100
15.27
33.33
0.00
98.60
41.67
57.23
20.00
80.00
46.50
6.67
0.00
91.00
37.67
66.67
88.93
11.01

* الحروف المتشابعا في الفمو الوا د تدل على عدم وجو فرق ةفنوي

جدول (-1ب)  :النسبة المئوية من السيطرة لدليل االنقسام المايتوزي ودليل أطوار االنقسام في خاليا جذور البصل
المعاملة بالمستخلص المائي الخام لغالف ثمرة الموز لمدة أربع ساعات .
التركيز ملغم/مل

دليل االنقسام %

5
10
20
40
60

90
77.1
88.6
111.4
141.4

التمهيدي
78.7
87.1
113.6
137.0
105.4

800

دليل أطوار االنقسام %
االستوائي االنفصالي
25.0
182.4
4.8
178.5
56.0
88.8
16.1
66.2
15.3
98.8

النهائي
156.2
159.8
166.3
166.3
349.2
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شكل ( )0خاليا القمم النامية في جذور البصل  A.cepaالمعاملة بالمستخلص المائي لغالف ثمرة الموز بتركيز  5ملغم /
مل :أ -خلية متوقفة في الطور االستوائي ،ب -الجسور وانحراف االقطاب في الطور النهائي  ،قطعة المستقيم تمثل 5
مايكروميتر .

االستوائي لكن بنسو ةختلضا  ،بلغت نسبا الخاليا
في الطور االستوائي المتوقف عند المفاةلا
بمستخلص الغالف  ، % 100وانخض ت بضرق
كبير عند المفاةلا بالمستخل ات األخرى ( 08.0
 12.3 ،و  % 13.0على التوالي أثرت هب
النسو في لي الطور االستوائي فارتضفت نسبا
الطور االستوائي عند المفاةلا بمستخلص الف
الومرة إلى  % 107ةن السيطرة  ،وزا ت قليال
عن السيطرة عند المفاةلا بمستخلص االوراق
وال بور (  110.5و  % 113.5ةن السيطرة على
التوالي  ،وانخض ت عند المفاةلا بمستخلص اللو
الى %88,8ةن السيطرة وقد يفزى ذلك إلى زيا ة
نسبا الخاليا في الطور التمعيدي إلى % 113.7
ةن السيطرة  .انخض ت نسبا الطور االنض الي
في جميع المفاةالت عن السيطرة وكبلك نسبا
الطور النعائي باستوناب المفاةلا بمستخلص ال بور
فكانت نسبته ةقاربا للسيطرة ( % 101.8ةن
 ،لو ظ تكو ال سور في الطور
السيطرة
االنض الي والنعائي فقط عند المفاةلا بمستخلص
الغالف بنسبا  %12.5ولل تشاهد في المفاةالت
االخرى .تبين هب المقارنا ا ةستخلص الف
وفقا لقدرته على ايقاف الخاليا
الموز هو االف
في الطور االستوائي .

تأثير مستخلصات أجزاء نبات الموز في انقسام
خاليا القمة النامية في جذور البصل :
لمدة أربع ساعات
عوةلت جبور الب
بالمستخلص المائي لك ةن الف الومرة ولو
الومرة واألوراق وال بور بتركيز  5ةلغل \ ة و
يث تبين في االختبار األول أ المفاةلا بعبا
التركيز ةن ةستخلص الف الومرة أ ت إلى
توقف الخاليا في الطور االستوائي بنسبا ، % 100
ولل تسبو تميع الكروةوسوةات ولزوجتعا  .كا
ةتوسط لي االنقسام في السيطرة لعبا االختبار
 ، 5.5لل يختلف عنه بضرق ةفنوي لي االنقسام
في ال بور المفاةلا بالمستخل ات المبكورة (
لي االنقسام في جبور
جدول  -1أ  .لكن انخض
المفاةلا بمستخلص جبور نبات الموز (
الب
 3.8بضرق ةفنوي عن لي االنقسام في ال بور
 .بلغ لي
المفاةلا بمستخلص الغالف ( 7.1
االنقسام عند المفاةلا بمستخلص الغالف 112.1
 %ةن السيطرة ،وقارب السيطرة عند المفاةلا
بك ةن ةستخلص اللو واألوراق ( % 101.8و
 % 20.5ةن السيطرة على التوالي  .المفاةلا
بمستخلص جبور نبات الموز أ ت إلى انخضاض
لي االنقسام إلى  % 02ةن السيطرة جدول ( – 1
ب  .جميع التراكيز أ ت إلى إيقاف الطور

جدول ( -2أ )  :متوسط دليل االنقسام المايتوزي ودليل األطوار ونسب الحاالت الشاذة في خاليا جذور البصل A.cepa
المعاملة بالمستخلصات المائية لألجزاء المختلفة من نبات الموز وبالتركيز  5ملغم/مل لمدة أربع ساعات .
دليل أطوار االنقسام
الجزء النباتي دليل االنقسام
التمهيدي االستوائي االنفصالي النهائي
16.6
8.5
17.0
57.6
ab 5.5
السيطرة
14.3
3.5
28.4
53.5
a 7.1
الالف الثمرة
7.0
6.3
15.1
71.3
ab 5.7
لب الثمرة
13.3
5.5
20.5
60.4
ab 5.2
األوراق
16.9
2.7
19.3
60.8
b 3.8
الجذور
*(الحروف المختلضا ضمن الفمو الوا د تشير إلى وجدو فروق ةفنويا عند المستوى P=0.05
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طور استوائي متوق
0.00
100
48.0
29.3
23.6

الحاالت الشاذة
جسور في الطور االنفصالي والنهائي
0.00
29.5
0.00
0.00
0.00
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بالكول سين (  0.01ةلغل \ ل وز ال سل .
ةقارنا تاثير ال رع باعتما النسبا المئويا ةن
السيطرة بينت ا نسبا الخاليا المتوقضا في ال رع
 0.02 ، 0.01و  0.04ةلغل/كلغل بلغت % 96.7
 % 73.7 ,% 80.6 ,ةن السيطرة على التوالي ،
وزا ت عن ذلك عند المفاةلا بال رع  0.06و
 0.08ةلغل/كلغل إلى  121.5و  %102.4ةن
السيطرة على التوالي.

جدول(  - 2ب)  :النسبة المئوية من السيطرة لدليل
االنقسام المايتوزي ودليل أطوار االنقسام في خاليا
جذور البصل المعاملة بالمستخلصات المائية لألجزاء
المختلفة من نبات الموز وبالتركيز  5ملغم/مل لمدة
أربع ساعات .
الجزء
النباتي
الغالف
اللب
األوراق
الجذور

دليل
االنقسام
129.6
101.8
94.5
69.0

التمهيدي
92.8
123.7
104.8
105.5

دليل أطوار االنقسام
االستوائي االنفصالي
41.1
167.0
74.1
88.8
64.7
120.5
31.7
113.5

النهائي
86.1
42.1
80.1
101.8

جدول  : 3نسبة خاليا نقي عظم الفئران في الطور
االستوائي المتوق عند حقنها بالمستخلص المائي
لغالف ثمرة الموز والنسبة المئوية من السيطرة
المعاملة بالكولجسين

تأثير المستخلص المائي لغالف ثمرة الموز في
انقسام خاليا نقي عظم الفئران البيض Mus
musculus
Mus
المختبريا البي
أ ى قن الضئرا
 musculusةن ال رب  Balb / Cعن يريا
شاب الخلو Intraperitonial injection
بـمستخلص الف ثمار الموز ( 0.01 ، 0.01
 0.08 ، 0.00 ، 0.00،ةلغل /ل وز ال سل
الى توقف خاليا نقي الفيل في الطور االستوائي(
شك  ، 1بنسو ، 0.07 ، 1.07 ، 1.70 ، 3.10
لل تختلف
 3.03على التوالي ( جدول . 1
النسو المس لا في ال رع المستخدةا بضرق
ةفنوي عن بف عا وكبلك عن النسبا المس لا
في يوانات السيطرة التي قنت
(3.35

المادة
كولجسين
(السيطرة)

مستخلص الالف
ثمرة الموز

التركيز
ملغم \الم

متوسط دليل الطور
االستوائي المتوق

 %من
السيطرة

0.01

a 3.35

-

0.01

a3.24

96.7

0.02

a2.70

80.6

2.20

a 2.47

73.7

0.06

a 4.07

121.5

0.08

a 3.43

102.4

* الحروف المتشابعا في الفمو الوا د تدل على عدم
وجو فرق ةفنوي عند ةستوى P=0.05

شكل ( )2خليتان متوقفتان في الطور االستوائي في نقي عظم الفئران المحقونة بالمستخلص المائي لغالف ثمرة الموز
 .قطعة المستقيم تمثل  5مايكروميتر

التي تسعل في تكوين العيك الخلوي وال سيمات
المركزيا  ، [ 10 ، 15] centrosomesزيا ة
النسبا المئويا ةن السيطرة للخاليا في الطور
النعائي في ال بور المفاةلا بالمستخلص قد تكو
بسبو صغر عد الخاليا المس لا في هبا الطور
فاالضافات الى االعدا ال غيرة وا كانت قليلا
تسبو زيا ة اكبر في النسبا المئويا  ،وقد يفزى
ذلك الى الموا الم ا ة للنبيبات الدقيقا التي وجد
انعا تؤثر في الف النواة أو الطبقا المبطنا
 ،[ 17 ] Nuclear laminaووجد إ البروتين
المسمى (Antheridial chromatin ACCF
 condensation factorالمفزول ةن الطحلو

المناقشــة:
بينت نتائج هب الدراسا ففاليا المستخلص المائي
لغالف ثمرة الموز التي سببت ايقاف الطور
االستوائي في االنقسام المايتوزي في خاليا القما
و خاليا نخاع الفيل .
الناةيا في جبور الب
توقف الطور االستوائي arrested Metaphase
يدل على ا المركبات المستخدةا لعا ففاليا ة ا ة
للنبيبات الدقيقا التي تكو خيوي المغزل فتضش
الكروةوسوةات ةن اكتمال اصطضافعا في ال ضيحا
االستوائيا ] ، [15 ، 10انحراف االقطاب البي
بنسو وايئا في الطورين االنض الي
س
والنعائي يفزى اي ا الى التاثير في النبيبات الدقيقا
801
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التي تسبو ازالا بلمرة النبيبات الدقيقا
 depolymerize microtubulesوتضكك خيوي
المغزل  ،وفي التراكيز الوايئا لعا ففاليا ة ا ة
لميكانيكيا النبيبات بدو ا تسبو ازالا البلمرة .
Paclitaxol
الم موعا الوانيا ت ل قلويد
وةشتقاته توبط ةيكانيكيا النبيبات اي ا لكن بسبو
ثبات النبيبات الدقيقا وتحضزيعا على زيا ة البلمرة
و في التراكيز الوايئا تسبو فقط ثباتعا .هدم
النبيبات الدقيقا او توبيط الميكانيكيا التي تشم
عمليتي نمو وتق ير النبيبات يسبو ةنع انتقال
الخليا الى الطور االنض الي في كال الم موعتين
 ،وبالتالي توقف االنقسام والتحضيز على الموت
المبرةج للخليا .[ 24 ] Apoptosisالمركو
الضينولي  Combrestatinsيرتبط ةع النبيبات
الدقيقا في ةوقع ارتباي الكول سين ويسبو توقف
الخاليا في الطور االستوائي ويسبو ةوت الخليا
]  .[ 25وقد تكو المركبات الضينوليا الموجو ة في
ةستخلص الف ثمرة الموز لعا نضس التاثير اذ
بينت النتائج ا االوزا ةن المستخلص المائي التي
قنت بعا فئرا المختبر سببت توقف انقسام خاليا
نخاع الفيل بنسو ةماثلا لما ققه الكول سين ،
علما ا المستخلص المائي خام يحتوي على عدة
ةركبات فالوز المستخدم اليمو وز الما ة الضفالا
 .نتائج هب الدراسا كشضت عن ففاليا المستخلص
المائي لغالف ثمرة الموز الم ا ة لالنقسام
المايتوزي في النبات واللبائن  ،لبا قد يكو الف
ثمرة الموز ة درا لت نيع ةوا بديلا عن
الكول سين البي يستخدم لمفاةلا الخاليا قب
 Prtreatmentلغرض راسا
التوبيت
الكروةوسوةات ]  ،[ 18وكبلك ل ناعا الفقاقير
الم ا ة للسريا والتي تفد النبيبات الدقيقا
العدف الرئيس لعا  ،يث في ال سل الحي يستمر
تاثيرها ليؤ ي الى نتائج اخرى ةو الموت
المبرةج للخاليا السريانيا و توبيط تكوين االوعيا
الدةويا المرتبطا بالورم السرياني . inhibition
 . [ 24 ] of angiogenisلبا سيكو العدف
ةكونات المستخلص
في البراةج الال قا ف
المائي لغالف الموز و راسا تاثير ك ةنعا على
دة  ،واختبار تاثيرها الم ا للسريا في
الزجاج  in vitroوفي ال سل الحي . in vivo

 Chara tomentosaيسبو تقليص ةدة الطور
التمعيدي و زيا ة ةدة الطور النعائي] .[ 18
تيعر
راسا االنقسام الخلوي في جبور الب
ك ةن لي االنقسام و لي االيوار ببلك تتيح
الضرصا للتضسير االولي لطبيفا تاثير الموا
المدروسا وعن المر لا التي تؤثر فيعا  .التراكيز
المستخدةا ةن المستخلص المائي لغالف الومرة لل
تسبو انخضاض ةفنوي في لي االنقسام  ،قد
يفزى ذلك الى ا تباس الخاليا في الطور االستوائي
وفي الطور النعائي وزيا ة نسبتعا في هبين
الطورين عن السيطرة فا ى ذلك الى زيا ة الفد
المشاهد ةن الخاليا المنقسما في ال بور المفاةلا
وزا ت نسبتعا ةن السيطرة قي التركيز  00ةلغل \
ة البي سبو تميع وتكت الكروةوسوةات ويدل
ذلك على تاثير المستخلص عند هب التركيز على
تركيو الكروةوسوم وةكوناته  ،وال يستبفد وجو
تداخ بين تاثير المركبات الموجو ة في المستخلص
الخام واختالف نسبته وفقا للتركيز .
ةقارنا تاثيرةستخلص الف الومرة عند
التركيز  % 5ةع تاثير ةستخلص لو الومرة
جزب ةن النبات
واالوراق وال بور بينت انه اف
الستخالص المركبات التي تسبو توقف الخاليا في
الطور االستوائي بنسبا  .% 100تختلف المركبات
الموجو ة في اجزاب النبات وفقا لموقع تكوينعا
وجو اللكتينات الملزنا
وخزنعا  ،اذ س
 agglutininsفي لو ثمار الموز الناض ا وعدم
وجو ها في انس ا االجزاب االخرى ةن النبات]
 .[12لل تتوفر اةكانيا الح ول على الومار واجزاب
النبات االخرى لغرض المقارنا ةن نبات وا د،
وكبلك ت عيز الومار ةن السوق المحلي الي من
ا تكو الومار ةن صنف وا د او ةن ة در وا د
 .قد تتباين كميا وففاليا الموا في المستخلص
النباتي بسبو اختالف اليروف البيئيا وال غرافيا
التي تؤثر في الضفاليات الحيويا ونوات عا في
النبات ]  . [ 30وكبلك يسبو التباين الوراثي
ةكونات
التنوع في ال ضات الميعريا وفي بف
لو ثمار الموز ]  . [ 2وقد تختلف بف المكونات
بدرجا تاثرها بك ةن التباين البيئي والوراثي  ،في
راسا لمكونات لو ثمار الموز ةن نباتات ذات
تراكيو وراثيا ةختلضا وجد تباينا في بف
المكونات ولل يس في ةكونات اخرى ] . [ 31
ةن ال روري ةقارنا ففاليا ةستخلص الف ثمرة
الموز ةن اصناف ةختلضا للتفرف على ةدى ثبات
ففاليا المكونات التي تسبو توقف الخاليا في الطور
االستوائي .
تل تشخيص يبيفا تاثير القلويدات ذات التاثير
الم ا للنبيبات الدقيقا والتي استخدةت في صناعا
عد ةن الفقاقير االشائفا المستخدةا في عالج
السريا وصنضت الى ة موعتين .الم موعا
االولى ت ل قلويدات  Vincaو Colchicines
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paradisiaca on Mitosis in Plant and Mammalian cells.
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Abstract:
The aqueous extract of banana fruits peal was tested for its effect on mitosis . The
root tips of Allium cepa were used as plant test system and the bone marrow cells of
the albino mice Mus musculus were used as mammalians test system in vivo .Root
tips of Allium cepa were treated for four hours with five concentrations of the extract
(5 , 10 , 20 , 40 ,60 mg / ml.).The Metaphase was arrested in all the treatments , the
highest percentage ( 100 % ) was recorded in the first concentration , the last
concentration caused stickiness and clumping of the chromosomes. The treatments
did not cause significant difference in the mitotic index. The peals extract (5 mg /ml)
was compared with the extracts of fruits bulb, leaves and roots of banana plant, it was
found that the extract of fruits peal is the best considering the highest percentages of
arrested Metaphase in the root tips cells. The albino mice Mus musculus were
injected intraperitonial with the peals extract ( 0.01 , 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 mg / gm
body weight), the percentages of arrested Metaphase in the bone marrow of these
animals were comparable to the recorded percentages when the animals were injected
with colchicine ( 0.01 mg / gm b.w.) .This study revealed the antimitotic activity of
the aqueous extract of banana fruits peal on both the plant and mammalian cells in
vivo. Studies will be conducted to investigate the effect of the extract and its
components on the proliferation of cancer cells in vitro and in vivo.
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