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 Hep-2يف خط خاليا سرطان احلنجرة  Rheum ribesاملستخلص اخلام لنبات الراوند  تأثري 

 ووراثة اخلاليا اللمفاوية البشرية النامية يف الزجاج

 
 رغد ضياء عبد الجليل

(*)
 

 
 Humanالبشأأر  س التأأأثير السأأمم للمسأأتخلص الخأأام لنبأأات الراونأأد علأأل نجرأأا  أأر ا  الحن أأر      ِرُد :الملخصص 

Larynx carcinoma cell line (Hep-2) ًاعتمأد مجأد تبأارف فأم التأأثير السأمم      فو( أرام.  6، 3م تعررض )لمدت، و 

 3الحضأف مأد    قيا ًا بأرام  6 ـ  التعررض. كانت جميع تركيزات المستخلص أكثر  ّمية عند حضنها لمدعلل التركيز و

 Inhibition Concentration 50 خجرأأا السأأر انيةأرأأام. كأأا  التركيأأز السأأام للمسأأتخلص العاتأأل لن أأ  عأأدد ال  

(IC50)  0.063هو µg/ml  أرام. بينما لم رتم الح ول علل تركيز قاتأل لن أ  عأدد الخجرأا عنأد       6حضف مد  العند

 .% مأف الخجرأا   27.5الأي  أد  للأل قتأل    µg/ml 100 رت أفضأل نسأبة تثبأين عنأد التركيأز      دُِّقأ و .أرأام  3مد  ة معاملال

ا المعأاملتيف  تولكل 100mg/mlح لت زراد  فم نمو الخجرا عند أعلل تركيز  لذعمل المستخلص بات اهيف متعاكسيف 

أرأام. أدت جميأع    6و 3معاملأة مأد    ال% عنأد   25.15% و  Proliferation Rate (PR) 46.154معدل تحفيأز نمأو   ب

  أجت الوراثة الخلورة للخجرا اللمفاورة لدم اإلنسا  للأل  نسب تثبين متفاوتة. وأشارت نتائج تحلي لللالتركيزات األدنل 

 Blastogenicوالتحأول األرومأم     Mitotic index (MI)االنعسام الخلو   مالمستخلص قد  ّبب انخفاضًا فم دليل

Index (BI)، وتبأأأادل الكرومو أأأومات الشأأأعيعةكرومو أأأومية التغأأأاررات ال زرأأأاد  فأأأموSister chromatid 

exchanges (SCE) .الو أأ م للأأل تسأأررع دور  الخليأأة وتعأأدمها   التركيأأز  أدوCell cycle progression 

(CCP)(  وازدادت قيم معامل التضاع ،Replicative Index (RI      وحدث العكس مأف ذلأت تمامأا عنأد التركيأزرف .

 . والوا ئالعالم 

 

 .اللمفاورةنجرا  ر ا  الحن ر ، الخجرا نن  نبات الراوند، :الكلمات األساسية

 
Effect of Rheum ribes Crude Extraction on Hep-2 Cancer Cell Line 

and Cytogenetic of Human Lymphocyte in Vitro 
 

Raghad  DH Abdul- Jalill  
 

Abstract: Cytotoxic effect  of Rheum ribes crude extraction was studied on Human 

epidermoid larynx carcinoma cell line (Hep-2) within two exposure time (3,6) days. 

Cytotoxic assay showed different results dependent manner. All concentrations of extract 

were more toxic in  6 days compared with 3 days.  Inhibition concentration 50 (IC50) of 

extraction was 0.063 µg/ml after 6 days exposure time. There was no Inhibition 

concentration 50 when the cells treated with extraction within 3 days. The best Inhibitory 

rate of it was 27.5% when it exposed with 100 µg/ml extraction. Opposite directions of 

extract action were observed.  There were stimulation in the growth of cancer cells when 

it treated with high dose (100 mg/ml) while , in low dose, inhibition was observed. 

Proliferation Rate were 46.154 % , 25.15 % at 3 and 6 days respectively. All lower 

concentrations showed deferent inhibitory rate. There were reduction effect of Mitotic 

Index and Blast Index. All concentrations showed chromosomal aberrations and sister 

chromatid exchanges (SCE). Cell cycle progression (CCP) was accelerated and 

replicative index (RI) was arising by medium concentrations.  The opposite happened at 

high and lower concentration.  
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 المقدمة
 رئلااااا ولأحااااا وندتبرملاااااراونت وااااا  وندااااا ومل ااااا  ودووRheum ribesنباااااراوند نلنااااا وند  ن ااااا و

ند وملتتش ويفونتترطقوندصخ ي ونجلرفا ويفوانلنا لوولياليورني ولاتأاروأ ا ووووووو polyganaceaeندبطبرطي 

يا ى ولليارووول[.و1]وملسويتهونحمللي و،وليت نج ويفوي ايرولجتا  ولرا تومل ايارولنار انغويفوإا  و يا ن وووووو

[و،وأارو3]وasgunلوisgun [ولي ى ويفومل ايروباو2اي نس،ولايبرسو]لند نلن وندس ايو،ولبرد نلن وند  ن  ،و

ندصار ن ويفوحييا ن ووووأوهارا ولملظأا ووولنصا ونتارتووويصلوط لوندتبراو ىلوارتل[.و4]rivas يفوأي ن وفي ى و

ونخنرار ونتت يط ونجلرف وليتحولوو ىليتتش وندتبراويفوندرت وندثقيل ولاروملتضجوندب لاويفوآ و،وولمت وويف

و[.و5 اج وائ ي و]و 20- ل وو اجراونحل نا و ىلوار

%واشااتقراونداااوو0.1- 0.025لو%و8بتسااب وو tanines ملرنيتياا وحتاا يوجاا لاوند نلناا وىلاا وااا ن وو

anthracenاوروحي يوىل وال ا وي ناوننث نايت ني و[و.و6]وanthraquinonesهموا اباراوألو 

 ,Rhein, Aloe-emodin, Chrysophanol, Physcion, Physcion 8-O-glucoside وه  ونجملو ى :

Aloe-emodin 8—glucoside, Sennoside A, Rhaponticinجا لاووونحتا ن واتش واؤ  نغون[.ول3]و

 Rheumأيضرغو،وله ونت ابوندر رلويفونبراوند نلن وندطيبووEmodinىل وا ابوند نلن وند  ن  ونبراو

palmatumمل يىو ديهواثريوانوند انيراوف ردي ونبراوند نلن ويفوىالجوندس طر ولاتأرويا طر وندببا وووو

حتت يونتستخلصراونتثيلي ونخلار ودلسايقر وىلا وا اباراووووول[.و7لندغ  وندلبتي وندبش يولإريهرو]ولند ئ 

االيب نيا ومل ا وووواله وا ابارووQuercetin equivalentsلوPyrocatechفيت دي ولفالف نراوله :و

و[.ولحتتا يوىلا وأاااللوندب ملرياي  وبرتايايووووو8]وQuercetinنجلي ونأليرسوانونت ابوندباليب ياي يوو

32730.82 mg/kg56.11 - 147.01لىل ونحل ي وبرتاييوو mg/kgلنألتتيا  ولألااين اوندبردساي  ووووو

و[.9لنتغتيس  ولندص  ي  ولندينكولببويراوابري و]

دلسبر ونحمللينيويفوالوانومل ايرولمشرلوند  نتولإا  وووط رارغنأللانتولندسيقر وندغض ووخ  ملست

[،ولداهوىا  ونياتخ ناراويفوندطابوندشا يبوفأا ووووووو2طبا  و]وألوبشابلواوونيا وااروبشابلووو  ي ن وله وملؤالو

يستخ  ود الجوندب لوندسب يولدهو  نصواضر  ودتب ينوندش ريناوند ا ي وفيستخ  ود الجوندب نيريويفو

[.واوارويبارفاونجلا ايولحيوا واانونااط نبراووووووو10نجلأارووندبا د و]ووو دتأرباراوونغمل ايرولند  نت،ولاضر 

ونهلضمولفرملاودلشأي ولاسأل،ولدقا وأببااوند انياراونحل يثا وب ا وووووويفنت   وله واضر ودلق  وليسرى و

اضاار  ودقاا للونت اا  وورغ[وأ وتسااتخلأوألان ااهوندبحاا د و  ن اا11نخلاا نصوندطبياا .وفقاا وألااااو]هاا  و

 وداهوملاريبريناوىالجيا وداب  ون اا ن وندترساي وووووووأ.واواروووmg/kg 200لنجلأروونهلضو وىت وندرتايايوو

تاا وي ياافوندرئاا ن ونتصاارب ووىدلسااب يوورغ رفضااونغجاا لاوندتبااراوملااريبريو[وأ وتسااتخلأو13[.ولذااا و]12]

(.ولن و14ىلي واضر  ودب  وندرريليراو)رفو يرغ.ولدهوفو(ندترملجوىنوأاس  وحرا وندي ايك)بردسب يو

لألان اهوليايقرنهونتثيليا ونخلار و ربليا واضار  ود ا  واابريواانوندببرتياروندسالب ووووووووووووووتستخلصراوجا لا و

و Emodinأ وها  وندر رديا ومل ا  وبشابلوابررا ودلوا ابنيوندر اردنيونأل ا  ينوووووووو[ول15دصابغ واا ن و]وو

[.ولأاتش وح يثرغوأ ودلوستخلأونترئ ونخلر وجل لاولب نىموندتبراو ربلي واضر  و7]وAloe-emodinل

اار وندرتايايوووو ذوpromyeloblastic leukemiaوس طر وَياليرة ونألالاا وندتوق يوا ووودوHL60خلطو اليرو

تساتخلأونداعنىمولنجلا لاوىلا ووووووµg/ml 127لوµg/ml 145 ندقرمللودتص وى  ونخلاليروندس طرني وه و

وBcl2لو Bax يارى ،و ذومل والوها  ونتستخلصاراوىلا و يقار ومل ابريوجانيوووووووووو72رد وب  ونحلضنواا  ووتندت

و[.و16]وApoptosisونألا وند يويؤ يو ىلوحترييوآدي ونت اونتعاجودلخالير

اا واا  وندسا طر ويفوند اروو،ولدتا نف وها نوووووووند نلنا وند  ن ا ووولدقل وند انيراوح لوف ردي ونباراوو

ندتبراولملبيرهودظ ل وند  نتوندبيئي ولد   ولج  واثلوه نوندبحثويفوند  نتوفقا وها فاوند انيا و ىلوووو

وارويريمل ونصهو:

 ندبشا يوو ونحلتجا  وو اطو اليارويا طروووويفد نلنا وند  ن ا ووودتباراوون اني وملريبريونتستخلأونخلر و

Hep-2ندتراي ويفونتختعوin vitro و. 



 عبد الحليلرغد .....تأثير المستخلص الخام لنبات الراوند                                                      78

 

 يفوند انباا ونخلل ياا ودلخاليااروندلوررلياا ووند نلناا وند  ن اا ول انياا وملااريبريونتسااتخلأونخلاار ودتبااراوو

 ندبش ي .
و

 المواد وطرائـق العمل
وندطبي  ولند انب  وندس طر  ودبح ث وند  ن   ونت اي ويف وندتجرا  وأج يا ونتستتص ي / وبغ ن /ونجلرا   ،

و.2011/و1/6حت وو15/1/2011ند  نتودلو  وانو

 

 وتحضير المستخلص النباتي  جمع النبات
ندطبيا و/ولونا ووولنألىشار ومتونحلص لوىل ونباراوند نلنا وااراالغواانونت شابوند  ن ا ودلتبرملاراووووووووو

ا شابووو وندتبراوانو بلونأليترذوند ات اوىل وىيس ونت ي يوأيترذوملصتي وندتبراويفِتُ لندصح و،و

ط وجأارووندطحان،وحرظااووووياونجلرفا وطحتارو شاتروب نوووونأللانتالي وند لا  و/وجرا ا وبغا ن و.وطحتااووووو

نألجين ونتطح ن ويفوحرليراوباليتيبي ونظير وب ي نوىنوندض  ولنحل نا ولند ط ب وحلنيون ياتخ ن و.وو

لبريتخ ن وو[17]سبوط يق وحب،ولوSoxhletج ىوحتضريونتستخلأونخلر وبريتخ ن وجأرووندسبس دياو

مونتستخلأو ىلوى  وأ سار ولحرايفويفو تارن ووجرجيا وا تو ا ووووووسُِّ و(.%70وmethanol)ونتيثرن لوا يب

لىتا ونحلرجا و دياهومت وووووأراأ وثالبا ووندملييا وىانوووواا  و و  ويفوخت،ولأياوو4ºCللبو وندس وحتااوحا نا ووو

 Phosphate(و(PBSانوللا لو نا وندر يارراوندقرىا يوووووml 10انونتستخلأونجلر ويفووg 1مل ليبو

Bufferنحملل لونرسهولىقموانو االلومل رايحهوبا اتومل راياووووووبريتخ ن ،ول ر ووWhatman 1وبامووو،

 nalgenباموبا اتومل راياوووووµm 0.45ذناوبقا  وبسا  ووووnalgen filterأىيا ومل رايحهوبا اتومل راياووووو

filter0.22ذناوبق  وبس  وو µm.و

و

وHep-2وندبش يويفومن و طو اليروي طر ونحلتج  وملريبريونتستخلصراونخلر وأللانتوند نلن 

ويفونتختعو

 السرطاني تهيئة الخط الخلوي 

يااتلموااانونخلاليااروياا طر ونحلتجاا  وندبشاا يونداا يووHep-2ندساا طرن وونخلااطومت ونحلصاا لوىلاا 

مت وىوالوولانونت ايوند  ن  ودبح ثوندس طر ولند انب وندطبي و/ونجلرا  ونتستتصا ي و.ووو285ندتو  ي  و

سابوط يقا وووحبدبلو اطو لا يولحتااوفا ل وا قوا ولوووووو(Subculture or passage)نتيناعوندثرن ي و

 ونخلالياروحبردا وجيا  ووووأ،ومتا واترب  ونخلط طونخلل ي وي ايرودلتريا وانو ل هرواانوأيومللا ثو،ولوو[18]

واليااتخ ن .وملباا  ونخلاليااروجاارهي ودوInverted microscopeط ونجملأاا ونتقلاا  ونياالذدااكوبرحصااأروب 

 ابغ وندرتيبار ووووبرياتخ ن ووُى اونخلاليرونحلي ل.وover growth  وى  وطبقراوانونخلاليرو بتىت ارومل

 Improved double ر حي وند  وندتر يق وبريتخ ن ،وبموحسباونخلاليرونحلي ووTrypan blueنديا ر و

Neubauer ruling [18].وو

و

     فـي نمـو خـط خ يـا سـرطان الحنجـر        اختبار ُسّمية المسـتخلص الخـال لنبـات الراونـد 
Hep-2و 

و:نصهخمرر وبشبلوىش يوانونتستخلأونخلر ولارآلمل ووناُحض اوآنيرغويب  ومل ايي

،ووµg/ml, 1 µg/ml, 10 µg/ml, 100 µg/ml, 1 mg/ml, 10 mg/ml, 100 mg/ml 0.1و

نيااتخ ااوندرتاياايناونحملضاا  ومي أااروابرراا  وب اا و اواارلوىولياا وندتحضااري.وُجأاايوىااردقونخلاليااروو

cm 50(وىنوط يقوا رال ولىر وندياعوندتسيج وحجمو290ندس طرني وانواياى وبرن ي و)بردتو ي  و
3
 

اانوووml 10(و:وg: 100 ml DW 1اانوللا لوندرتبسانيو)ووووml 20)مبحلا لوندرتبسني/ف يانيونت قامووووو



 80 2102(، 7)3 كادرمية األمرركية العربية للعلوم والتكنولوجيا،م لة األ -أماراباك

 

،وباموو (ml PBS 370(و:وg Acetic Acid Ethylene Diamine: 100 ml DW 1) لوندر يانيووللاو

 :وg RPMI-1640 16.4نت قامووو(SFM)انوند يطوندياى ونجل ي ونخلارد واانونتصالوووووml 20أاي ودهو

7.2 g Sodium Bicarbonate: 0.2 ml gentamycin1:وأاولو ىلوحجاموو Lومت وونتار ونتقطا وو بإاارف وو،

ندق ا ونتساطاووووي ىلوحرا وطباقوا اري  ونداياعوندتسايج وذووووووml 0.2قونخلالياروجيا نولمت ونقالوووواايجوىاردوو

ار  وألمل ارمليبي و  يق .وبمومتاوملغطيا وياطاوحرا وندطباقوبا اتو  اقورارر وا قامووووووووووبريتخ ن 

ااا  وو° و37 ارصوهلاا نوندغاا  ولُحاا ِّ وندطبااقوبلطاا ،ومل ااااونألطباارتويفونحلرااات وب اجاا وحاا نا وو

يفونحلرا  و،ومت ونداتخلأواانووووو(Cell attachment)يرى ودلساورلوبردتصارتونخلاليارووووو12-18مل نلحاوبنيو

اانوووانوندرتايايناونحملضا  وياربقرغووووml 0.2ند يطوندياى وندق يمويفونحلر وب  واففوندال قو،ولأاي و

اب اناودبلومل ايي.ومتومل  وند و  ونألللواسايط  وياردب وبا ل ووووو4نتستخلصراودبلوحر  ولب ن فو

اانوند ياطوندياىا ونخلارد واانونتصالوداهوحضاتاونألطبارتوووووووووووml 0.2تستخلأوندتبرمل ولأاي ونو ارف 

ىر  ولافوطبق وج ي  وانوند اتوندال قوىل ويطاوندطبق.ولا نىار وو يفوحرات وب  وو° 37  نا وحب

و.[19]أ وملب  و ارف وند يطوندياى ولنتستخلأوبص ا وي ي  و

و ون تبرا ونخلاليروو(MTT assay)نيتخ   ويف وندتبرمل  ودلوستخلأ ونخلل ي وندسو  وندتريبري دبش 

و وحسب وو[20]ندس طرني  ودلحضن. ونحمل    وندت  ي  وا   وا لا ونحلرات و ب   وان ونألطبرت وأ  جا ذ

و ولأاي  ولت يرملأر، ووانوµl 28ليببا -2,5-(Dimethylthiazol-2-yl-4,5)-3) بغ 

diphenyltetrazolium bromideوو وبرتايي وندطبقوµg/ml 2)نحملض   وحر  وان وحر   وال و ىل )

و وب اج  وحضتأر ونتر  ووº و37لأىي  ولل ل ولأاي  وندصبغ  وان وندتخلأ ومت  ويرىتني. ا  

وو Dimethyl sulphoxide (DMSO)نت يب  وا  وµl 130حبجم ونألطبرت ولا ا وحر  ، و15ودبل

و ونهلينو وجبأرو وُ (Microshaker)  يق  وبم وأة ، وا ج  وط ل وىت  وندض ئي  وندبثرف  و)ا (و492اق نا 

و وند  يق  ونت ري   وبريطبرت ونخلرص وندض ئ  ونتطير  وجأرو وبريتخ ن   ELISA microplate)نرن ايرت

spectrophotometer)واف وو. وبصبغ  وند ول ويب   وأ  وحت ي ووMTTا نىر  ومت  وندض  . وىن ب ي نغ

.ومتو[21]روجر ويفولفقروتو(IC50)وندرتاييوندسر ودلوستخلأونخلر وندقرمللودتص وى  ونخلاليروندس طرني 

و وندس طرني  ويفووInhibitory Rate (I.R)حسر وا  لوملثبيطومن ونخلالير و[22]لفقونت ر د ونتشراو ديأر

و:ونصهولارآلمل 

IR % = A – B /A x 100 

و،ولارآلمل :[23]ولفقرغوداوProliferation Rate (PR)اوروُحسبوا  لوحترييوندتو و

PR % = B/A x 100 
و :وأ ذو

IRوندتسب ونتئ ي وت ا لوندتثبايط.وووو=PRوندتساب ونتئ يا وت ا لوندتحرياي.وووووو=Aوندبثرفا وندضا ئي وووو=

و=وندبثرف وندض ئي وجملو ى ون  تبرا.ووBدلسيط  وندسردب .و

و

تأثير المستخلص الخال لنبات الراوند فـي الوراثـة الخلويـة للخ يـا اللمةاويـة      
 .اإلنسانلدل 

لا راالووو (MI)نخللا يوون نقسار وأل غ:و اني وملريبريومل ايايناوخمتلرا واانونتساتخلأونخلار ويفو ديالووووووو

و (C.A) لندتش هراوندب لا ي اي (BI) ندتح لونألالا و

متاونخلط ناوندالحق ومي أرونبت ن وانوىولي ونداياعولنحلضانولنحلصار ولنداتقطريوب يا نغوىانووووووو

و:نصهمل و[ولارآل24]قولفىل وند ولووُجأياونحملرديلولأج ياوط نئقلندض  .و

  سحب العينات والزرع 

 ىاار وو30-20مت ويااحبوىيتااراونداا  وبشاابلوىشاا نئ وااانونرااخرصوأ ااحر ومل نلحاااوأىوااراهموباانيوو

يفوولنيتخ ااانوالورخأووml 5ط ولقت وطبي وحرلي وىل ولل لونهليبراينولمبق ناونيب 

و (PHA)ااانوااار  وml 0.1وبإاااارف ندتجاارا وحاار ،و)م اااوند يتااراوااانوىشاا  وأفاا ن (و.ولذدااكوو

http://en.wikipedia.org/wiki/Di-
http://en.wikipedia.org/wiki/Di-
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiazole
http://en.wikipedia.org/wiki/Phenyl
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Phytohemagglutininنجملأاي واانورا ا ووووو(Sigma U.S.A)10 لنحملضا  وبرتايايووووو µg / mlو

 Roswell Park Memorial Institute (RPMI)اانوند ياطوندياىا ووووml 5 ىلوأنربيبوحرلي وىلا وو

(ولنتضاار و ديااهوندبالوااارو)نجمُلأااي وااانوىيتااراو  وووSigma/ U.S.Aااانوراا ا و)نجملأااي وو 1640

(AB+)انواص  وند  وبغ ن (.و 
 الوانوند  و ىلولت يراوالوننب ب ،وبم وأااي ووو0.5أاي وmlب لاا و ي اسا وووواانواار  ووو0.1و

 ىلوو µg/ml 10(ولنحملضا  وبرتايايوووServa/ Germanyو)نجملأاي واانورا ا ووووBrdu-5ويا ا ينو

 يبونتيالى .نألنرب
 خمتلرا واانونتساتخلأوندتبارمل ونحملضا و،ومت وحسار ووووووووبموأااي و ىلوىا  واانون نربيابومل ايايناوووووو

نتسااتخ ا ووناااارفتأرو ىلوند يااطوندياىاا ولارناااوندرتاياايو مل اياايناونتسااتخلأوندتباارمل وب اا وو

و 37نربيابويفو اجا وحا نا ووولحضتاوميفونأل mg/ml,  100 µg/ml, 10 µg/ml 1 :نصهارآلمل و

و اج وائ ي .

 ااارف وأيواسااتخلأونباارمل و،ولىاا اوهاا  ونت رالاا وووووو  ل وااانومل ااااووو ىاا وااانونألنربياابوووو

)نجملأاي واانووووCاسيط  وياردب ،وأااي و ىلووو ىا وأ ا ىواانونألنربيابونتطرا واريت اريسانيووووووووو

ىاا اوهاا  ونت رالاا واساايط  ووng/ml 50 (ولحض اا وبرتاياايونأاارئ واقاا نا ووKogyoراا ا و

 اودبلومل اييونبرمل .اب انو3اوتا جب ،وبب

  حصاد الخ يا 

)را ا ووو mg/ml 0.05 نحملضا وبرتايايوووColchicinواانواار  وندب جلسانيووووml 0.1اارف ووأمّتاو

Sigma/ U.S.Aىيا اووأ،وبامووو  الو  رئقوانوننتأر ول اونداياعونألوو01(و ىلوميفونألنربيبولذدكو بلو

 لا ويفوو2000  رئقولبس ى وو 10ا  ونألنربيبو ىلونحلرات .ولط  اوند يتراويفوجأرووندط  ونت ايي

نب با و،وبامووورت ونخلاليرونترتيب وافو ليلوانوند يطوندياى ويفو  ا ونألوُتند  يق وبموختلصتروانوند نئقود

ديااهو نداا نيف وو(M 0.075)وKClوااانوال اياا وندب ملريااي  وml 10 - 5ول اااي ،ومت واج وند نياابوجياا نغ

و 37  يقا ولب اجا ووو25مل اجييرولبأ ل وافوند ج ونتساتو  .وحضاتاوند يتاراويفو ار واارئ وهاينوواا  وووووووو

 لا ويفوند  يقا ولمت ووو 2000  ارئقولبسا ى ووو 10نقلاوند يتراو ىلوجأرووندط  ونت اييواا  ولائ ي .و

وندتخلأوانوند نئق.

  التثبيتfixation الغسل وwashing  التقطير وdropping  
نحملض وآنيروانوايجوبالب وحج  ووfixitiveديهوبض  و ط ناوانونتثباو ند نيبوجي نولأاي ووجوُا

)راا ا وووglacial acetic acidااانونتيثاارن لونتطلااقوااافوحجاامولنحاا وااانوحاارا ونخلليااكوندثلجاا ووو

BDH/England5نب باا وااافونداا جونتسااتو  ولأاواالو ىلوحجاامو(وىلاا وجاا ناونأل mlو لطاااوند يتااراوو.

  يقا .وباموطا  اووند يتاراويفوجأاروووووووو90بمولا اون نربيبويفوندثالج واا  وووvortexرجود ج ب يرط ون

 لا ويفوند  يق ،ومتوندتخلأواانوند نئاقوداترت ونخلالياروووووو 2000  رئقولبس ى  10 ندط  ونت اييوا  

نترتيب .وأىي اوىولي وندتثبياوى  وا ناوحلنيوفأ اوندل  وند نئاقودل اردق،ولاو حلا وأ اري وأااي وووووو

ب  وآ  وإسل.وبموحض اور نئاوج يا  ولنظيرا ول رديا واانوندا ه  وب اا أرووووووووml 1نتثباومبق نا

 جااولإسالاوبتياراواانونتار ونحلاراولبشابلوجيا وبامومبار وبارا وووووووووووو ُأوأيار واا  وبالبا ووووchromic acidيف

لحرظاويفونتر ونتقطا وندبارا وإاريونجملوا .وايجااونخلالياروجيا نو طا اونخلالياروىلا وندشا نئاوندبارا  ووووووووووووو

ولمل ااودتج .وml 1 – 0.5انواسرف ووPasteur pipetteبريتخ ن وار  و

  التصبيغ والةحص المجهري 
-Gىلا وندب لا يا اراوبشابلووووودلحصا لوو Trypsinندرتبسانيووقا و بغاو سموانوندش نئاوبط ي

Bandingندتشا هراوندب لا يا اي ووونحتسار وانوأجالووو(C.A) ندرتبسانيول ابغ واواينوووووبرياتخ ن ووو

  ل وملصبيغ.انومل  وندقسمونآل  وانوندش نئاول[.و24سبوط يق و]حب
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ل ند وا رالوندتضارى ووو(SCE)وملريبريونتستخلأونخلر ويفوملبر لوندب لارملي ناوندشقيق ون تبرابرنيرغ:و

(RI)لحسر و لا ومل ند ونخللي وو(CCP)و

و:ونصأروافون  تالفراونآلمل أل غوملب اوندط يق وند نا  ويفوندرق  ون

 0.1 يفوندرق  وأل غولأبتر وحصر ونخلالير،ومتا ونارف و ml نحملضا وبرتايايوووندب جلسني انوار  وو 

0.05 mg/ml ر ا وو(Sigma U.S.Aو ىلوميفون نربيبو بلويرىتنيوانوننتأر ول ااونداياعووو)

نربياابو ىلونحلرااات ولأاولاااونخلطاا ناواوااروهاا وا ااااويفوندرقاا ناوووىياا اونألأ اال و،وباامونأل

 ندسربق وو.
  ُابغ و نبا وووبرياتخ ن وغوندقسمونتتبق وانوندش نئاوِب Dapi  stain  5 ووووذنبا و نحملضا  واانوووو gو

 و20-و ودرتوانو ناي وندر يررا،ولحريفويفيفونصوDapi stainانو بغ و نب و

5
حلنيون يتخ ن وو

 اوندشا حي ووِواوُإون ياتخ ن ولىتا وووMm 0.22لانتومل راياوذناوبقا  وبقطا ووووأويفب ا ومل قيوأارووو

 Alkalineو  اارئقودتغساالوب اا هرومبحلاا لوندر ياارراوندقرىاا يوووو10بردصاابغ ولمل ااااوااا  وو

phosphate bufferوبإذنباا نحملضاا وو(28.2 g)نهلياا الجنيووأحر ياا ااانوف ياارراوندصاا  ي  ووو

انوف يرراوندص  ي  ويفودرتوو(g 76.05)لوانوف يرراوندص  ي  وبترئي ونهلي الجنيو(g 31.2)ل

ونجملأا وندش حي ولفحصأروحتاووبريإطي متوملغطيتأرول.وو11انونتر ولابطون سونهلي الجيينو ىلو

 نرن ايرت.ووو(360 – 390)نللوبنيوىل وط لوا ج ومل و(Fluorescence microscope)ترل انت
 مت وأحتسر وندتحليالاوند انبي ونآلملي :

 دليل انقسال الخ يا (MI)    
يفوطاا اوهاا وذو سااواونخلالياارونداا و  [25]وساابوط يقاا حبمت وحساار وا رااالون نقساار ونخللاا يوو

و:ونصأرونت ر د ونآلمل اورويفو لي وو(1000)داوىل وند   وندبل ودلخاليرونترح   وو metaphaseن نقسر 

MI = No. of mitotic cells /  1000  X 100     

  معامل التحول االرومي(BI)  

و.[26] و، لي و(1000)لمللكوإريونحملري ويفوو(PHA)ه وندتسب وبنيونخلاليروند ومت وحترييهروبرتشط و

BI = No. Blast cells / 1000 cells X 100 

  حساب دور  توالي الخلية (CCP) 
و M1,M2,M3 طا ناون نقساراي وويفونألتساب ونتئ يا ودلخاليارونتارا وووووند اوِ  لي ولُحاوو100مت وحسر و

[27.] 

  حساب دالة معامل التضاعف((RI 
ىلا ووسابوا راالوندتضارى ووووحبلM1 ,M2, M3  لي وارا ويفون ط ناون نقسراي وو 100مت وحسر 

ونت ر د ونآلملي :ه  و[واورويفو28ذا  و]ولفقوار

RI = {1(M1) +2(M2) +3(M3)} / 100  

 التشوهات الكروموسومية (C.A)   

 لي واتتش  وبشبلوجي وىلا وندشا حي ونديجرجيا ووووو50يفوومتونحتسر وندتش هراوندب لا ي اي 

و.[24]وmetaphaseله ويفوندط اون يت نئ و

  تبادل الكروماتيديدات الشقيقة(SCE)                    
  لي واتتش  وبشبلوجي وىل وندش حي ونديجرجي وله ويفوط اون نقسر وو 50مت وحسربهويفو

M2و.[29]و

وِلُحوو وندتترئج ونإلوبريتخ ن وحصرئيرغ لا ونحلقيب  وب نراج ون جتورىي  ودل ل   و(SPSS)حصرئي 

Statistical Package for Social Sciences V.(11.5)وو وندتبرين وحتليل ون ير وأبتطبيق حر ي

(ANOVA)ون تبراوأ لوف توا ت يوبريتخ نو (L.S.D)وLeast Significant Differencesمبست ىوو

و.وو(T test)و"ا"ولنيتخ  ون تبراو(P 0.01)لو(P 0.05)نحتوردي و

و
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 ج ـائـــالنت
وHep-2ن تبراوُيو ي ونتستخلأونخلر ودتبراوند نلن ويفومن و طو اليروي طر ونحلتج  و

ارويفونخلاليروندس طرني ويفونديجرجوأح وندتقرناراونتأوا وووو ندسوي وتر ي   ون تبراوندبش وىنوندتريبريناو

ند ويتمونىتور هرواب ئيرغويفوندتح يوىنوناتال ومللكونت ن وملريبرينغو رملالغويار وها  ونخلاليارونخلبيثا ،وندا وووووو

  ومل ق وىليأرونآلارلوا االج واساتقبل .ومت ويفوها  وند انيا وندتحا يوىانواا ىوىلا و اليارويا طر ووووووووووو

ها  ونخلاليارولها وباردتو ي  ووووولى الااووو(وأيار ،و6،و3واتياتنيودلت ا ي و)ووويفواا ملنيو،ولوHep-2نحلتج  و

و–وµg/ml 0.1(و ىلويلسل وختارفي وىشا ي واانونتساتخلأوبرتايايناومل اجييا ومل نلحااوبانيووووووووو290)
100 mg/mlلمت وحساار وندرتاياايوندُسااو وندقرملالودتصاا وىاا  ونخلاليااروووفحصااوحتاااوجأااروونألدياينوول.و

و.CC50ندس طرني و

جر وندتريبريوندتثبيط ودلوستخلأونخلر ودتباراوند نلنا وطريرارغوىتا وحضانونتساتخلأواافونخلاليارووووووووول

أير و،و ذومتبتاونسب وابري وانونخلاليارواانواقرلاا وندتاريبريوندساو ودلوساتخلأولندبقار وحيا ،وووووووووو3ا  و

،وبيتوروارناوأفضلونسب وو µg/m 0.1(وىت وندرتاييوند نط  3.875 %ندتثبيطو)حت ول لاونسب و

%واانونخلالياروووو27.5ندا يوأ ىو ىلو تالوووµg/ml 100 ندرتايايووونياتخ ن وملثبيطومتونحلص لوىليأروىتا وو

حي يا ونخلالياروووونو ن اوفقا ووفقط،وبموب أوندتريبريوندتثبيط ويقلوىتا وندرتايايونألىلا واتاه.ولبارد ب ووووو

و(.1و)نجل لل%وو46.15ندرتاييوند رد ولمب  لوحترييومن و   اوباوونيتخ ن ىت ووندس طرني 

و

 (وندتريبريوندُساو ودلوساتخلأونخلار ودتباراوند نلنا ويفو اطو اليارويا طر ونحلتجا  وندبشا يووووووووووو1ج للو)

Hep-2و.يرى وحضنوو72لا  ومل  ي وو

 C.V % ندرتايي

100mg/ml 146.154 ± 0.007 
E ٭٭

 

10mg/ml 89.023 ± 0.028 
M

 

1mg/ml 78.54 ± 0.012 
AL

 

100µg/ml 72.5 ± 0.017 
AL٭

 

10µg/ml 91.24 ± 0.02 
BL

 

1µg/ml 85.254 ± 0.003 
AM

  

0.1µg/ml 96.125 ± 0.016 
AB

 

0 100 
AM

 

وردسيط  .بو يريرغو(P ≤ 0.01)ا ت يوىت واست ىونحتو ردي و٭

وردسيط  .وبو يريرغو(P ≤ 0.001)ا ت يوىت واست ىونحتو ردي و٭٭

ومل ينوندتسب ونتئ ي وحلي ي ونخلالير.وC.Vنألررا وو

و.و حياولند ب و(P ≤ 0.05)ىو  يروإريوا ت ي وىت واست ىونرسهونألا ر وند وملري  ونحل  و

واب انا.وو ن حن ن ونت يرايودثالبوو±الو  ن  ومتثلوند يطونحلسرب وو

و

نتسااتخلأوونيااتخ ن (و ىلولجاا  وملااريبريوااا وىاارل وىتاا ووووو2أراارااوندتتاارئجونت اااح ويفونجلاا للو)ووو

،وفقاا ولجاا اوفاا لتوا ت ياا ومبساات ىوو µg/ml-10 mg/ml 0.1 بااردرتاييناونداا ومل نلحاااوباانيو

و6 وحضانونتساتخلأواافونخلاليارواا  ووووووا بيتأرولبنيوندسيط  ولذدكوىت ووير  وو(P ≤ 0.01)ردي وونحت

يجلاونسبوو ذوmg/ml 10درتاييناونتستخ ا ونأل ن وانوأير ،ولووي ج وملبرينويفوندتريبريوندسو وبنيون

فقا وووmg/ml 100أاروندرتاييوند ارد ووو.(P ≤ 0.05)اروبيتأرولبشبلوإريوا ت يووملثبيطواتقراب وج نويف

و%وو.و25.15حي ي ونخلاليروندس طرني ولمب  لوحترييومن و   اوباوونو ن ا

يفولجاا  وملباارينويفوندتااريبريوندسااو وىتاا واقراناا وملااريبريوأطرداا وااا  ومل اا ي ونخلاليااروندساا طرني وووووحلاا

نتستخ ا وانونتستخلأوم يأروأير ولجلويفوندرتاييناو،وفبرناوندرتاييناوو(6،و3)دلوستخلأوا  و

و ذ .وأياروو3برتقران واافونحلضانواا  ووووو(P ≤ 0.01)أير ولمب ت ي وىردي وو6أاث وا ي وىت وحضتأروا  و
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وµg/ml 0.063ها وووIC50ار وندرتاييوندسر ودلوستخلأونخلر وندقرمللودتص وى  ونخلاليروندسا طرني ووو

أير وافونخلالير.وبيتوروووياتمونحلصا لوىلا ومل ايايو رملالودتصا وىا  ووووووووو6ىت وحضنونتستخلأوا  و

تالومتووأفضالونساب و ووواأيار ،ولارناووو3خمتلرا واانونتساتخلأواا  وووووونانخلاليروىت وا رالتأروبرتايايو

و.و%وانونخلاليروفقط.وو27.5ند يوأ ىو ىلو تلوµg/ml 100 نحلص لوىليأروىت ونيتخ ن وندرتاييو

صا لوويار  وووحبنيرهنيوات راسانيو،ولذداكووويفو(وأ ونتستخلأونخلر و  وىولو1ليلحيفوانوندشبلو)

نساب وووارونت ارالتنيولارناووتاولدبلوmg/ml 100يفومن ونخلاليروندس طرني وىت ونياتخ ن وأىلا ومل ايايوووو

رد ،ويفوحاانيوأ اوتااأياار وىلاا وندتو6لو3%وىتاا وا رالاا ونخلاليااروااا  وو25.15%ولو46.154نديياار  ويفوندتواا و

  .وملسو وها  ونحلردا وبردتضار ي ويفوملاريبريونجل ىاراوووووبريتميفوندرتاييناونأل ن واتهو ىلونسبو تلوات

(Hormesis) Hormetic effect و.و

و

 (وندتريبريوندُساو ودلوساتخلأونخلار ودتباراوند نلنا ويفو اطو اليارويا طر ونحلتجا  وندبشا يووووووووووو2ج للو)

Hep-2وأير وو6ا  ومل  ي وو

 C.V % ندرتايي

100 mg/ml 125.15 ± 0.006 
A
 

10 mg/ml 30.962 ± 0.026 
B ٭

 

1 mg/ml 23.431 ± 0.004 
B ٭٭

 

100 µg/ml 22.176 ± 0.013 
B ٭٭

 

10 µg/ml 21.757 ± 0.012 
B ٭٭

 

1 µg/ml 22.176 ± 0.013 
B ٭٭

 

0.1 µg/ml 20.921 ± 0.002
 B ٭٭

 

0 100
  A

 

وردسيط  .وبو يريرغو(P ≤ 0.05)ا ت يوىت واست ىونحتو ردي و٭و

وردسيط  .وبو يريرغو(P ≤ 0.01)ا ت يوىت واست ىونحتو ردي و٭٭

ومل ينوندتسب ونتئ ي وحلي ي ونخلالير.وC.Vوونإلررا 

و.و حياولند ب و(P ≤ 0.05)ىو  يروإريوا ت ي وىت واست ىونرسهونألا ر وند وملري  ونحل  و

واب انا.و ن حن ن ونت يرايودثالبوو±الو  ن  ومتثلوند يطونحلسرب وو√

وو

و

دلوساتخلأونخلار ووووHep-2 ومل  ي و اليروي طر ونحلتجا  وندبشا يوووا طرد و (واقران ودتريبريو1ربلو)

ودتبراوند نلن و

و

و  

concentrations

%
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3 days expo. time 6 days expo. time
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و.نإلنسر ملريبريونتستخلأونخلر ودتبراوند نلن ويفوند انب ونخلل ي ودلخاليروندلوررلي ود  و

ومعامـل    (MI)الخلـوي   االنقسـال أواًل: دراسة تـأثير تركيـزات مختلةـة مـن المسـتخلص الخـال فـي دليـل         
  (C.A) والتشوهات الكروموسومية  (BI)التحول األرومي

نخنرراارغوإاريوا تا يووووو(،و ىلوأ ونتساتخلأونخلار ودلتباراوياب بَوووو3)أررااوندتترئجونت اح ويفونجلا للوو

(P>0.01)يفو يوااا و ديااالون نقسااار ونخللااا يوووM.I.لا راااالوندتحااا لونألالاااا وووB.I.ىتااا ونياااتخ ن ووو

و.ىت وندرتاييوند رد وا ت يرغون خنرر ندرتاييينوند نط ولنتت يطوبيتوروار وه نو

دلرتاياايناونتسااتخ ا ويفولفأاا او لااالغويفوندرتاياابوندب لا ياا ا و(و ىلو4 داااونتاارئجونجلاا للو)

ارناوندتش هراوندب لا يا اي ومل ايبيا ومتثلااوب جا  وحا  وا لا يا ا و،وووووووالأرولندتج ب و

وه  وندتغريناوارناوإاريوا ت يا وولا لا ي اراوبترئي وندسترتلاري،ولدبنواس اوا لا ي اي ول

و(.2حيفو)ربلويلردسيط  وندسردب ،وبوىت واقرانتأرو(P ≤ 0.01)مبست ىوأحتوردي و

 ىلوفأ او للويفوندرتايبوندب لا يا ا وبظأا اوملبا ناوووووcأ اوا رال ونخلاليروب قراونتريت اريسنيو

ردسيط  وبو يريرغو(P≤ 0.01)بشبلوا ت يوىت واست ىوأحتوردي ووCAندتغريناوندب لا ي اي ويفووىرل 

اانووو اي وفضاالوىانوحا لثوملبا ناوىارل ووووومتثلاوب جا  واسا اوا لارملي يا ولا لا ياوووولندسردب ،و

و.،وللج اوحر اوانوندب لا ي اراوبترئي وندسترتلاريولنإلارف حر اونحل  وندب لا ي ا و

و

 لا رالوندتح لونألالا وو.M.I(وملريبريونتستخلأونخلر ودتبراوند نلن ويفو ديلون نقسر ونخلل يو3ج للو)

B.I.و.يرى وو72دلخاليروندلوررلي وندبش ي ولا  ومل  ي وو

 M.I (mean ±S.D) B.I (mean ±S.D) التركيز

1 mg/ml 0.28 
D
 2.151 ±  1.825 

D
 

100 µg/ml 2.806 ±  0.268 
A
 43.414 ±  5.34 

A
 

10 µg/ml 2.632 ±  0.174 
A
 33.863 ±  6.05 

A
 

C 
-
 3.169 ±  0.243 

A
 40.577 ±  8.094 

A
 

C 
+
 0.46±0.0240* 02.49±0.1968* 

و. حياولند ب و(P≤ 0.01)ىو  يروإريوا ت ي وىت واست ىوأروملري  ونألح  ونرسنألا ر وند و

ون حن ن ونت يرايودثالثواب انا.و±الو  ن  ومتثلوند يطونحلسرب وو√

Cونإلررا 
+

 Cوولنإلررا و.نتطر   c ار  ونتريت اريسني  ديأر رغنت جب واضرف ندسيط  وه و
-

وو.ندسيط  وندسردب وه و

و

وووC. Aوخمتلر وانونتستخلأونخلر ودتبراوند نلن ويفوندتغريناوندب لا ي اي ونامل اييو(وملريبري4ج للو)

 A B التركيز

C. A  
C. A/ 

A 

C. A/ 

B 
Num. 

Chrom. 

Br. 

Chrt. 

Br. 

Chrom. 
Add. Del. Dic. 

1 mg/ml 50 18 0 15 4 0 4 1 0.48 1.334 ٭ 

100 

µg/ml 
 1.75 ٭ 0.667 2.381 21.429 0 0 9.524 0 19.05 50

10 µg/ml 50 9 0 8 0 0 3 0 0.22 1.22 

C 
-
 50 8 0 1 0 0 7 0 0.16 1 

C 
+
 ٭2.2  ٭ 0.44 2 11 1 4 4 0 10 50 

ووومل ينوى  ونخلاليرونتتض ا .وBونإلررا و  . مل ينوى  ونخلاليرونترحوAونإلررا 

 Cونإلررا 
+

 Cولنإلررا و.نتطر   c ار  ونتريت اريسني ديأر  نت جب ونتضر  مل ينوندسيط  و
-

وو.مل ينوندسيط  وندسردب و

Num. Chrom.ندب لا يا  ،وو ى  ي ويف مل ينوملغريناو Br. Chrt.اسا وا لارمليا ي،ووو مل اينوBr. Chrom.اسا و مل اينوو 

و.ندسترتلاري ئ مل ينوبترو.Dicمل ينوح  ،وو.Del،و ارف  مل ينو.Addا لا ي ا ،و

وردسيط  وندسردب .بو يريرغو(P ≤ 0.01)ا ت يوىت واست ىونحتو ردي وو٭
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و

يفونخلاليروندلوررلي وندبش ي وىت وا رالتأرووC. A(وملبنيوندتغريناوندب لا ي اي وندرتايب و2ربلو)

 مل ينوBلواس وا لارملي ي، مل ينوAبردرتاييوند رد وانونتستخلأونخلر ودتبراوند نلن و،ونإلررا و

و.(X 100)مل ينوح  ووCلوا لا ي ا و، اس 

و

ــًا:  ــارثاني ــدات الشــقيقة      اختب ــادل الكروماتي ــي تب ــال ف ــأثير المســتخلص الخ ــل   (SCE)ت ــة معام ودال
 (CCP)وحساب دور  توالي الخلية  (RI)التضاعف 

انونتساتخلأونخلار و ىلوملسا يفو لا ونخلليا وووووµg/ml 100أ اوا رال ونخلاليروندلوررلي وبردرتايي

وM3حليفوأ وى  ونخلاليرونتت  ر ويفوا حل وو ذلملق اأرو،و
أاث وانو اليروندسيط  ونتت  را ويفونت حلا وووو

ردسيط  و،ولدبنوانفقوذدكوحا لثوو يريرغوببشبلوإريوا ت يووRI يموا رالوندتضرى وولنو ن انرسأر،و

.وبيتواروحلايفوباط ويفو لا ونخلليا ووووووملبر لوندب لارمليا ناوندشاقيق وويفوا   اوو(P ≤ 0.01)وير  وا ت ي و

ىتا وا رالا وووو(P ≤ 0.01)وووووووووووووبشابلوا تا يومبسات ىونحتورديا وووووRIا راالوندتضارى وووولنخنرار و

نخلاليروبردرتاييينوند رد ولند نط  وافوح لثو للويفوندرتايابوندب لا يا ا ومتثالوبييار  وملبا ناوووووو

لارناوه  ونديير  وا ت ي وىت وندرتاييوند رد ولإاريوا ت يا ووووملبر لوندب لارملي ناوندشقيق ا   او

واييوند نط  و.ىت ونيتخ ن وندرت

ملبار لوندب لارمليا ناووو ىلوح لثووير  وا ت ي ويفوا  لووcاوروأ ىونيتخ ن وىقراونتريت اريسنيو

و(.5ردسيط  ،ونجل للو) يريرغوبا رالوندتضرى وولنخنرر لبط ويفو لا ونخللي ووندشقيق 

و

ل ندا وا راالووووSCEندشاقيق ووو(وملاريبريونتساتخلأونخلار ودتباراوند نلنا ويفوملبار لوندب لارمليا ناووووووو5ج للو)

و  ونإلنسر .يفودلخاليروندلوررلي وو(CCP)ل لا ومل ند ونخللي وو RIندتضرى 

 C. A/ cell SCE/cell التركيز
CCP 

R.I 
M1 M2 M3 

1 mg/ml ٭ 1.54 ± 1.77 23.1 30.8 46.1 ٭ 0.41 ± 4.75   0.48٭ 

100 µg/ml  0.287 ± 2.216 50.050 21.450 28.5 ٭ 0.31 ± 4.667 0.667٭   

10 µg/ml 0.22     4.6 ± 0.96  46.72 33.3 19.98 1.733 ± 0.65 ٭ 

C 
-
 0.16  4.429 ± 1.56 26.63 46.69 26.68 2.001 ± 0.993 

C 
+
 ٭0.057 ± 1.51 10.7 30.2 59.1 ٭ 0.6 ± 12.93  0.44٭ 

 قيا ًا بالسي ر  السالبة. (P ≤ 0.01)٭ معنو  عند مستو  احتمالية 

 االنحراف المعيار  لثجثة مكررات.   ±كل قراء  تمثل الو ن الحسابم  √

C 
+

 Cاإلشار   و .الم فر  c ماد  المارتومارسيف لليها الموجبة المضاف تعنم السي ر  
-

  .تعنم السي ر  السالبة 
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 المناقشـة
أحا ووونحلا و اراجونجلساموووي   ون تبراواش وندتاريبريناوندساوي وتار  اواارويفونخلالياروندسا طرني ووووووو

اب ئيرغويفوندتح يوىنوناتال ومللاكونتا ن وملاريبرينغو ارملالغويار وها  ووووووووىليأروىتور ن ندتقرنراونتأو وند ويتمو

نخلاليرونخلبيث ،وند و  ومل ق وىليأارونآلاارلوا االج واساتقبل .ومت ويفوها  وند انيا وندتحا يوىانوملاريبريوووووووووو

،و3واتيتنيودلت  ي و)ويفوا ملني،ولوHep-2  ونتستخلأونخلر ودتبراوند نلن وىل و اليروي طر ونحلتج

و(وأير .6

 ومل ا ي ونخلالياروندسا طرني وووواا وطردا وو حليفولج  وملبرينويفوندتريبريوندسو وىتا واقرانا وملاريبريوووو

نتستخ ا وانونتساتخلأوومي أرو،وفبرناوندرتاييناووالأرو(وأير ولدلرتايينا6،و3دلوستخلأوا  و)

اار ووو ذأير .وو3رحلضنوا  و يريرغوبو(P ≤ 0.01)أير ولمب ت ي وىردي وو6أاث وا ي وىت وحضتأروا  و

ىتا وووµg/ml 0.063ها وووCC50ندرتاييوندسر ودلوستخلأونخلر وندقرمللودتص وى  ونخلاليروندسا طرني وو

أير وافونخلالير.وبيتورووويتمونحلص لوىل ومل اييو رمللودتصا وىا  ونخلاليارووووو6حضنونتستخلأوا  و

جاار وندتااريبريوندتثبيطاا ودلوسااتخلأوو ذوأياار و3ااانونتسااتخلأوااا  وواتررلملاا اياايناوىتاا وا رالتأااروبرت

أفضاالونسااب و تاالومتونحلصاا لوىليأااروىتاا ونيااتخ ن وووا،ولارناا وااانونحلضاانو طريراارغوىتاا وهاا  ونتاا

 ذومتبتااونساب واابري واانونخلاليارووووووو%وانونخلاليروفقطو27.5ند يوأ ىو ىلو تلوµg/ml 100 ندرتاييو

وندسو ودلوستخلأولندبقر وحي .انواقرلا وندتريبريو

ول يا ن ودق و اسوملاريبريونتساتخلأونخلار وجلا لاونباراوند نلنا واانوبارحثنيو لايلنيويفومل ايارووووووووووو

ىتوا وبرد اجا ووونلأببت نوف رديتهواتبراواضر وألنا نعوا يتا واانونخلطا طونخلل يا وندسا طرني وندا وووووووو

يرودلوستخلأ.وليفوه نونجملرلوذاا وو وندياتي وند وملت   وفيأرونخلال نأليرسوىل وىرال وندرتاييولنت

وHL60ملااريبريوملثبيطاا وخلااطو الياارووولجاا لاهرو[وأ ودلوسااتخلأونتاارئ ونخلاار ودااعنىمونبااراوند نلناا وو16]

يارى ،ولبلاغوووو72ندبش يولذدكوىت وحضتأروافونتستخلصراونخلر وا  ووس طر وَيليرة ونألالا وندتوق يو د

دباالواااانوووµg/ml 127.15،وو µg/ml 145.01ندرتاياايوندقرملاالودتصاا وىاا  ونخلاليااروندساا طرني وووووو

رد ولأ وه  وندقربلي ونتضر  ودلس طر ومل ا  و ىلوحترييهواروآلديا ووووتاستخلصراوندعنىمولنجل لاوىل وندت

و.Bcl-2لوBax نت اونتعاجودلخاليروانو اللوندتريبريويفومل بريوالوانوجيينو

أااليب نيا واانونا عوووووحيت يونبراوند نلن وند  ن ا وىلا وىا  وا اباراوهي الا ب نيا وووووو

Anthraquinenملب ينوأن نعوانوندباليب يي ناولاتأار:وويفومل  ونأليرسووEmodinوو،Aloe-emodin وو، 

Rheinله وا ابراوف رد ويفوملثبيطومنا ونخلطا طونخلل يا وندسا طرني ولل ا وننبثربأارو ىلوأاارانووووووووو

[.وفواثالغوي ايىوت اابوووو8]واليارو ربليتأروىلا وحتريايوآديا ونتا اونتاعاجودلخووووووفضالغوىنأ  ىوانونجلسمو

[و،و ربلياا وهاا  وندتبرملااراواوضاار ناو7]ولهاا ونت ااابونألياارسويفوجاات وند نلناا وEmodinنأل اا  ينو

[.وف تا ونياتخ ن ووو30دس طر وندبب ولند ئ ولندغ  وندلبتي وندبش يولذدكويفويرا و اراجونجلسامونحلا و]ووو

ووااالوااانوندبرياابيينا:وورياايلحتوcytochrom cيااؤ يو ىلوحت ياا وووµM 50هاا نونت ااابوبرتاياايوو

caspase 9, 3, 2خلاطووونألا وند يويؤ يو ىلوحثونت اونخلل يونتاعاجووA549ُغ ِّيوا ووندَساَ طرَن  ووندخلاليارووو

وBcl-2ريت ا نا ايرولملثباايطوو،ولهاا نويرتنفاقوااافوننأياراوإشاار ونتوووAdenocarcinoma وندبشا يوو ياوند ئ

لنأل ريوىرالواأمويفوملبا ينوندشا ريناوند ا يا وووو)وVEGF-AلوHUVECs[.ولدهوملريبريويفو وفوىرال و31]

انو اللوملثبيطهودلوستقبلونخلرصوبأور،واوروأناهوي  ا و لا ونخلليا ووووو(نجملأ ي وخلاليروأ ا ونإلنسر 

لملثباايطوفساار  وباا لملنيووCyclin D1, Eبتثباايطومل اابريوااالوااانووG0/G1ندساا طرني وىتاا وندطاا او

retinoplastoma لاريت جنيووP38اانونا عوآ ا وووووآ  ،ولجا وأ وهلا نونت اابونت ايللووووو[.وانوجرنب32]و

[.ولذاا وو33]وNF-kappaBلىرالووP13K،وب لملنيواريتييووPKCيفوىول:وونغملريبريندطيبووند نلن ي ى و

دسااا طر ونخلالياااروند صااابي وووSH-Sy5y ونت اااابوآنااا وندااا ا و ااا وبااابطواااانومنااا و الياااروووأ[و34]

ىلوأاارانوأ ا ىواانونجلسامو،واانو االلووووووولأل  وهج  ولإايلوها  ونخلاليارو وووو neroblastomaندبش ي

،ولدبتاهوووGRB2, COX2, P-P38, P-C-jin, MMP2, MMP9, MMP7 ملثبيطهودلعلمليتاراوندترديا و:وو
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هلاارو لاويفوملثباايطوننتشااراونخلالياارووووPKC, P13K, MEKK3, NF-KBp65يااثريوب لمليتااراوأ اا ىو:وو

وندس طرني .وو

و Aloe-emodin  ىلولجا  وا اابوول ا ومل ايىوف رديا وندتباراويفوملثبايطونخلالياروندسا طرني وووووووو

 وها نونت اابوياؤ يو ىلوويار  وومل ابريووووووأو[35[،ووفقا وذاا و]وو7)له ونت ابوندا ئي وندثارن ويفوندتبارا]ووو

وير  ولنااح ويفومل ابريوجانيوووووفضالغوىنوG1ىت وندط او ممروأ ىو ىلوأيقر و لا ونخللي و P21لوP53جيينو

Baxن ا وند يويرض و ىلوا او اليروHepG2 لوHep3Bو[36] خلاليرويا طر وندببا وندبشا ي.ولألاااووووو

يفونجلاا ذن وبتثبيطااهووC 6 gliomaحيراايوااا اونخلالياارونتاعاجوخلالياارووو Aloe-emodin  وا اابوأ

و.ووERK1/2 نهويثبطواريتييوأندبريبييناواورو

ندر رلواونومل ايابوندتباراووووRheinلامبرومل   وف ردي وندتبراوندتثبيطي و ىلولج  وا ابو

ندبل ا ووانونخلاليروندس طرني واسببرغوملغريناويفوندغشر ونخلل يووناتصرصأنهوف رلويفوو[31[وف ا و]3]

وا ملأر.وىلنلفرئرهوممرويؤ يوولن تالل

نيارهنيوات راسانيوأذوحصالاوويار  ويفومنا ونخلاليارووووووويفولحليفوأ ونتستخلأونخلر و ا وىوالووو

نساب وندييار  ويفوندتوا وووووالارناورونت ارالتنيووتلدبلوmg/ml 100ندس طرني وىت ونيتخ ن وأىل ومل اييو

رد ،ويفوحانيوأ اوندرتايايناونأل نا ووووتاوأيار وىلا وندتووو6لو3%وىت وا رال ونخلاليروا  وو25.15%ولو46.154

لهاا وفااره  و  ىلونساابو تاالواتررلملاا .وملسااو وهاا  ونحلرداا وبردتضاار ي ويفوملااريبريونجل ىااراوالااأرواتااهو

رجل ىاراوو يريارغوبوووب جا  ومل ارا ود والونجل ىاراوند نطئا ووووووتاروي د جي وررئ  ويفوىلموندسو  و،ومترب

[و.ويتمون فر  وانوفره  وندتضر ي ويفوملريبريونجل ىراوانونجل ىراوند نطئ ودب  ونت ابراو37]وند ردي 

 و ندسرا وألونتل براويفوىالجوب  ونألا ن ونتست صي واردس طر ولنديهر  ولا  وبرااتسا  و ذوو

نت ابااراوندقاا ا وىلاا و تاالونخلاليااروندساا طرني و ل وندتااريبريويفونخلاليااروووودلج ىااراوند نطئاا وااانوب اا و

اتأاروب ا وأنا نعووووو تافو ساموووويفوأحير وأ  ىوىولونت ابراونتضر  ودلسا طر ولو ِيندطبي ي و،ول  ومُل

و. [38نتس طتراوندسرا وجيتيرغوانوأح نثوندس طر و،وبيتوروملب  ونجل ىراوند ردي ولري ودلتو ]

جو ىلوأ ونتستخلأونخلر و ا وياب بونخنرراارغوإاريوا تا يويفو يوا و ديالون نقسار وووووووووأررااوندتترئ

لنتت يااطوبيتوااروااار وهاا نووونداا نط ندرتاياايينوونيااتخ ن ىتاا و نخللاا يولا رااالوندتحاا لونألالااا و

فأ و للويفوندرتايبوندب لا ي ا ودلرتاييناونتستخ ا وىت وندرتاييوند رد و.ولونألخنرر وا ت يرغ

ويار  ويفوملبا ناوا ا  اووووثلوبيير  وإريوا ت ي ودلتشا هراوندب لا يا اي وندرتايبيا ،ولووويفوندتج ب ومت

ند يط وانونتستخلأونخلار و ىلوو .وأ اوا رال ونخلاليروندلوررلي وبردرتاييملبر لوندب لارملي ناوندشقيق 

وM3حليفوأ وى  ونخلاليرونتت  ر ويفوا حل وو ذملس يفو لا ونخللي ولملق اأرو،و
يروندسيط  وأاث وانو الو

ردسايط  .ولحا ثووو يريارغوبو يموا رالوندتضرى وبشبلوإريوا تا يووولنو ن انتت  ر ويفونت حل ونرسأر،و

وييينوند رد ولند نط  .وندرتاند ب وانوذدكومتراروىت و

حا ىوند انياراوند  ن يا وووو دياهوو جر اونترئجوه نونجلرنبوانوند اني وات نفق واافواارومل  الاوووو

و ن لونجلسمونحل ،وفا ا وىل وند انب ونخلل ي وووي ودلوستخلأونخلر ودتبراوند نلن ح لوندتريبريناوندُس

ى  ولج  وملاريبريناوملطررييا ودب لا يا اراونقا وىظاموندرئا ن ونتختعيا ولذداكوىتا وي ي أاروووووووووووو[39]

انونتستخلأونترئ ونخلر وجل لاوندتبراو،وبلوبارد ب وارنااوهلوارو ا ا ووووووmg/kg ,150 mg/kg 100با

 ونديير  ونتلح فا ويفووأوووروا ر.خ ناألذدكوىت ونيتوgemcitabineىردي واضر  ودر لونتطر وملثبيطي و

-Aloeندتبااراوىلاا وا ااابونداااووونحتاا ن مل اا  و ىلوو اا وملباار لوندب لارملياا ناوندشااقيق وملباا ناوا اا  او

emodinو)له ونت ابوند ئي وندثرن ويفوندتبرا(ولند وذا اوى  وأحبرثوأناهوا اابويار و ل يارغويفووووو

يرا و راجونجلسمونحل واسببرغوا انغونتر  وند انبي ولدبتهوإريوير وىت ونياتخ ناهويفويارا وأج يااوووو

[.وألو ا ومل ا  و ىلونحتا ن وندتباراوىلا ون  ا  ينو ذووووووو40 ن لونجلسموىل ونق وىظمونهلراسارتوندصايينو]وو

ىتا ونياتخ ناهوووو HepG2 وه نونت ابوياؤ يو ىلوحا لثوأاا ناويفونتار  وند انبيا وخلاليارووووووأ[و41ذا و]
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خلالياروندببا وندطبي يا وووووLO2خلاطوووSنهوي   وندا لا ونخلل يا وىتا وندطا اوووووأ.واوروµm 100برتاييو

و[.42اسبب وأا نانوفيأرو]

 وأإلابومل ايايناونتساتخلأونخلار ويارا وخلاطوووووووأل بنوأ ونستتتجوانونترئجوندبحثونحلرد و

ندتثبيطا وهلا  وندرتايايناوطريرارغوىتا ووووووأيار ويفوحانيواار وندتاريبريوووووو6ىت ونحلضنوا  ووHep-2 اليرو

أيار ،ولنياتطرىاونساب واابري واانونخلالياروندبقار وحيا .وولأرارااووووووووووو3حضنونخلاليروافونتستخلأوا  و

ياا ولناااح ودلوسااتخلأوىتاا وونتاارئجوحتلاايالاوند انباا ونخلل ياا ودلخاليااروندلوررلياا وداا  ونإلنساار و ىلوا وو

و و لالةويفوندرتايبوندب لا ي ا .ندرتاييناوند ردي وبيتورووويظأ وندرتاييوند نط

   وب يلولملتقيا ونت اباراوندر  ردا ونت جا   ويفونباراووووووجر ويفوندبحثونحلرد ،وُيوارولفقلىل و

فيأاروفضاالغوووند نلن ول اني وملريبريهرويفوحي ي ونخلاليروندس طرني .ول انيا وايبرنيبيا وندتاريبريوندتثبيطا ووووو

نحل ودلتريا وانويالا ونيتخ ن وها نوند شابويفوندطابووووو ن لوجسموندبرئنوىنو اني وندتريبريناوندُسوي 

وندش يب.

 ااردأورااب يولملقاا ي يودايااترذونداا ات اونااره وي ياا ويريااني/ونت ااايوند  ن اا ودبحاا ثوو

وندس طر ولند انب وندطبي و/ونجلرا  ونتستتص ي و/وبغ ن و/وند  نتوند يولف ويبلو جنرلوه نوند ول.و
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