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 Vinca  لمستخلص المائي الخام لنبات عين البزونل الخلوي السمي تأثيرال
rosea  خاليا سرطان عنق الرحم البشريفيHela)( خارج الجسم الحي 
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 العراق –البصرة  –جامعة البصرة  -مركزدراسات علوم البحاار4

 
في نبات عين البزون ( أوراق ، أزهار ، بذور ) ل التأثير السّمي الخلوي للمستخلص المائي الخام  لتحري عنا شملت الدراسة :الخالصة
، وذلك من خالل استعمال عشرة ) (Human cervix uteri epitheloid carcinoma(Hela)البشري  سرطان عنق الرحمخط خاليا 

 ) ساعة. 72،48،24مكغم/مل ولفترات تعريض (  )1.95  -1000جراء تخافيف نصفية)  تراوحت مابين ( ( بإتراكيز 
التربينات القلويدات و لألجزاء النبات الثالثة بانها تحتوي علىأظهر الكشف التمهيدي االستداللي عن المركبات الكيميائية 

 .والكاليكوسيداتيدات ووالفالفون

يكن ولكنه لم  (Hela )ير  سمي  لمستخلصات عين البزون المائية  في الخاليا السرطانية المدروسة توصلت الدراسة إلى وجود تأث
) %  لألوراق Inhibitory Rate (IR)   ) ،46 ،37 ،40 لمعدل تثبيط نمو الخاليا السرطانية النسبة المئوية ، فقد بلغت  تأثيرا" كبيرا" 

مكغم/مل ، في حين اعطت التراكيز الواطئة 1000ساعة من التعريض للمستخلصات عند التركيز  72واالزهار والبذور على الترتيب بعد 
 لذلك .مكغم / مل1.95% لمستخلص االزهارعند التركيز 115بلغ  Proliferation Rate (PR)حسب هذه الدراسة معدل تحفيز نمو 

 وتمتلك فعالية الـ  خاليا مقاومة لمستخلصات نبات عين البزون المائية (Hela)تعد خاليا سرطان عنق الرحم البشري  وحسب هذه النتائج
hormetic effect ( Hormesis) تمتلك القدرة على تحفيز انقسام الخاليا باستخدام التراكيز الواطئ من المسخلص عند  ، وذلك النها

 ساعة. 72التعريض لمدة 

  Hela , Vinca rosea, cytotoxicity, Inhibitory Rate الكلمات المفتاحية:
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Abstract: The present of studying included the cytotoxic effects of aqueous crude extracts of Vinca 
rosea leaves , flowers and seeds on Human cervix uteri epitheloid carcinoma cell line (Hela) in vitro , by 
using double dilution  series ( concentration between 1.95 – 1000 µg/ ml.  

 The results showed , the cytotoxic effect of extract dependent on amount  of dose and exposure time. 
  The concentration 1000 µg/ml gave higher growth inhibition  ( IR) , were ( 46, 37 and 40 ) %  to leafs, 
rose and seeds respectively compared with control 100%  after 72 hours from exposure time.  

However low concentrations of aqueous extracts were found to induce the Hela cells growth and 
proliferation (PR), it was 115% by treatment with rose extract in 1.95 µg/ ml. 

According to the results, the Hela cells were resistant to crud aqueous extract of Vinca rosea, and 
also have hormetic effect ( Hormesis ) , because they induced the proliferation of cancer  cells by used low 
concentration of extract after 72 hours exposure time .  
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 المقدمة 
برز مرض السرطان بوصفه أحد 
المسببات الرئيسة للوفيات في العالم ، إذ يعد من 
األمراض الخطيرة التي تقضي على حياة 
الماليين من البشر سنوياً ، ويصيب مرض 

إثنين منهم السرطان رجالً واحداً من بين كل 
خالل فترة حياتهم ، ويصيب امرأة واحدة من 
ثالث منهن ، في حين يسبب وفـاة امرأة واحدة 

، لذلك بذل العلماء  )1من بين كل أربع منهن (
والباحثون جهوداً كبيرة من أجل تطوير أساليب 
وأنواع العالجات ، محاولةً منهم للقضاء عليه 

ان عصياً وإنقاذ حياة اإلنسان. ظّل مرض السرط
 على العلماء بالرغم من وجود عدة أساليب

للعالج ، فهناك العالج الكيميائي والفيزيائي 
والجراحي ، لكن لم تكن هذه العالجات مقنعة 
لألطباء وال للمريض نفسه . لذلك اتجهت 
المراكز البحثـية والباحثون إلى إيجاد عالجات 
بديلة أخرى للعالجات الحالية ، و اتخذت منحى 

خر ربما يكون فيه األمل الكبير للقضاء على آ
مبالغ كبيرة التجارية تكلف األدوية هذا المرض 
استعمالها المستمر  فضالً عن أن في استيرادها

في العالج يفـقدها فعـاليتها تدريجياً بسبب 
 تلذا أول ، (2)مقاومة الخاليا السرطانية لها 

الكثير من دول العالم اهتماماً كبيراً بنباتاتها 
. إن ) 3(  باعتبارها المصدر الطبيعي لألدوية

إكتشاف الفعالية المضادة للسرطان 
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Anticancer  لقلويدات نبات عين البزون
أكسبه أهمية طبية كبيرة ، فهذه القلويدات تعد 

 Chemotherapyعوامل معالجة كيميائية 
agents واع السرطانات البشريةــلمختلف أن    

نوعاً من  75، إذ اكتشف حوالي ,4,5) (6
القلويدات بعض منها ذو فـعالية مضادة 

)  7 للسرطان أهـمها الفنبالستين والفنكرستين (
، فضال" عن إستعمال هذا النبات في مـعالجة 

) . كما أُجريت بحوث عديدة (8,9 داء السـكري
مستخـلص النبات في معالجة  إلستعمال

األمراض المايكروبية مثل االسهال واألصابات 
. تحتل مثبطات االنقسام   (11, 10 )ةالجلدي

 Vinca ينكافقلويدات الالخيطي ومنها 
alkaloids  المشتقة من نبات عين البزون

Vinca rosea (= Catharanthus 
roseus)  مكانة خاصة بين أصناف العـالج ،

أنواع عديدة من الكيمياوي المستعمله في عـالج 
ومن هذا ) ,5,12  13( أمراض السرطان

المنطلق ولغرض تعزيز دراسة تأثير 
مستخلصات النباتات الطبيعية الموجودة في 
البيئة العراقية ضد بعض خطوط الخاليا 
السرطانية كخطوة أولى الستكشاف فعاليتها 
المضادة للسرطان ،حيث صممت هذه الدراسة 
لمعرفة تأثيرالمستخلصات الخام لنبات عين 

دة في البيئة الموجو Vinca roseaالبزون 
تثبيط نمو خط خاليا  فيالمحلية العراقية 

 ).(Hela – cellsسرطان الرحم البشري 
 

  المواد وطرائق العمل :
  جمع النبات •

 Vinca rosea البزون عين نبات جمع تم
 حدائق في زينة بوصفه نبات  المزروع 

 صنف ، وقد كربالء جامعة / التربية كلية
 العراقي الوطني من قبل المعشب النبات

 البذور وتصديق لفحص العامة الهيأة/
 و النبات جمع بعـد ة.الزراع لوزارة التابع

 وفصلت جيداً ، بالماء ُغِسل تنظيفه
 واألزهار النباتية (األوراق األجزاء

 وبدرجة الظل في والبذور) وتركت لتجف
 جيد جاف محيط ضمن الغرفة حرارة

 جـفاف وبعد النمـاذج ، تلف لمنع التهوية
 ناعماً  طحـناً  طحنها تم الثالثة األجزاء هذه

 األجزاء ُحفظت بمطحنة كهربائية ، ثم
 نظيفة بالستيكية حاويات في المطحونة
 والرطوبة والحرارة الضوء بعيداً عن

 .االستعمال لحين
 المائية تحضير المستخلصات •

  الخام لنبات عين البزون   
ُحـضر المستخلص المائي باردا حـسـب 

هاربورن  قبل الطـريـقة المـتـّبعة مـن
غم من  50، فقد أخذ  )14 (   وجماعته

المسحوق الجاف لكل جزء من النبات 
من الماء وترك المزيج  250وأضيف اليه 

 علي جهاز المحرك المغناطيسي 
magnetic stirrer  بدرجة حرارة

أيام ،بعدها رشح المزيج  3الغرفة ولمدة 
 Whatman بالشاش ثم  بورق الترشيح (

No.1، (  بعدها جفف الراشح للحصول
والذي حضر منه  المسحوق الجافعلى 

 .التراكيز المطلوبة 
 عن االستداللي الكيميائي الكشف •

 الفعالة المركبات
 تم تحديد انواع مركبات االيض الثانوي

الموجودة في المستخلصات  الكيميائية
القلويدات والتربينات (المدروسة النباتية 

)، والفالفونويدات والكاليكوسيدات
 .)14إعتمادا" على ماورد في (

دراسة التاثيرات السمية لمستخلصات  •
نبات عين البزون في نمو خط خاليا 

 Hela- cell سرطان عنق الرحم البشري
line 

 

  نوع الخاليا السرطانية المدروسة 
تم إستعمال خط خاليا سرطان عنق               

، ) 225الرحم البشري بالتمريرة رقم ( 
  مختبر الصحة فقد تم الحصول عليه من

المركزي ، في حين تم إجراء التجربة في 
لبحوث السرطان  المركز العراقي

بوسط  تم تنمية الخاليا والوراثة الطبية.
MEM    )من مصل 5المزود بـ (%

   ( FCS ).  العجل الجنيني
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  التأثيرات السمية الخلوية 
إستخدمت أطباق الزرع النسيجي ذات 

 Microtiter-96)الحفر المتعددة 
plates) المسطح والقعر (Flat 

Bottom)  ،الجراء هذا االختبار
 وتضمنت التجربة ثالثة مراحل: 

 Cell Seedingزرع أو بذار الخاليا  -1
بعد ان تمت عملية تنمية وتكثير الخاليا  -

السرطانية، أخذت االوعية ذات النمو 
الكامل، وتم قلع(حصد) الخاليا باستعمال 

 . (T.V)فرسين   –محلول الـتربسين 
) مل من الوسط الزرعي 20أضيف ( -

المزود بالمصل الى كل وعاء (حسب نوع 
الخاليا) ومزج بصورة جيدة، بعدها ُعدت 
الخاليا باستعمال شريحة عد خاليا الدم 

(Haemocytometer)  باستخدام صبغة
%) وحسب ماأشار 1التريبان الزرقاء (

 .)Freshney )15اليه 
ة من ) مل بوساطة الماصة الدقيق0.1أخذ ( -

عالق الخاليا ووضع في كل حفرة من حفر 
 10×1الطبق إذ احتوت كل حفرة على (

) خلية/حفرة، ثم تمت تغطية سطح حفر 4
الطبق بورق الصق شفاف معقم خاص 
ك الطبق بلطف، حضن  لهذا الغرض وُحرِّ

) ْ م الى اليوم 37بعدها بدرجة حرارة (
 Cell)التالي للسماح بالتصاق الخاليا 

attachment) . 
معاملة (تعريض) الخاليا السرطانية  -2

  Exposure بالمستخلص النباتي 
، تّم (Seeding)في اليوم التالي للزرع  - 

عمل تخافيف نصفية متسلسلة في أنابيب 
اختبار معقمة لكل نوع من المستخلص 
النباتي باستعمال الوسط الزرعي الخالي 

)، وبدأت MEM- SFمن المصل (
) 1/1024 ← 1/2من ( التخافيف

وبصورة تدريجية التي أعطت التراكيز 
على مكغم /مل) 1.95←1000من( 

آنياً  التوالي، مع مراعاة تحضير التخافيف
عند العمل. سكب الوسط الزرعي من حفر 

أطباق الزرع النسيجي بعد رفع الالصق، 
) كسيطرة سالبة، فقد 1وعد العمود رقم (

) مل من الوسط الزرعي 0.2أضيف له (
 2الخالي من المصل، أما االعمدة من (

فت لها تخافيف ) فقدأضي12 ←
المحضرة مستخلصات نبات عين البزون  

) مل/حفرة/ من كل تركيز) ، 0.2بحجم (
ثم أعيد وضع طبقة جديدة من الورق 

 الالصق على سطح الطبق. 
ْم) ، 37حضنت األطباق بدرجة حرارة ( -

 (Exposure time)أما فترات التعريض 
 ) ساعة.72، 48، 24فكانت (

 Cytotoxicityالكشف عن التأثير السمي  -3
Assay 
 صبغة البنفسج البلوري إستخدمت 

(crystal violet stain) لكشف عن ل
في   اتللمستخلص التأثير السمي الخلوي

 الخاليا السرطانية وعلى وفق اآلتي :
انتهاء كل فترة حضن، أخذت  بعد -

األطباق وسكبت محتوياتها، ثم غسلت 
ثم  ،)PBSبمحلول دارئ الفوسفات (

) مل من صبغة البنفسج 0٫1أضيف (
البلوري ﴿المحضرة حسب ماجاء في  

،الى كل حفرة من حفر الطبق   ) )16(
) دقيقة.غسلت بعدها  20،وتركت لمدة (

مرات عدة لحين  PBSالخاليا بمحلول 
زوال الصبغة الزائدة، بعد جفاف 

باستخدام األطباق تماما قرئت النتائج 
أطباق جهاز المطياف الضوئي الخاص ب

 ELISA microplate)الدقيقة  المعايرة
spectrophotometer) عند طول ،

 ) نانوميتر. 492موجي مقداره (
حساب معدل تثبيط نمو الخاليا  تم -

 (Inhibitory Rate/I.R)السرطانية 
 )17(المشار اليها في وفق المعادلة 

 وكاالتي :

IR% = A – B
A

 × 100 
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 وكاآلتي: )18( وفقاً لـ  (Proliferation Rate/ PR)كما ُحسب معدل تحفيز النمو 

PR% = B 
A

 × 100 

 حيث ان: 
IR النسبة المئوية لمعدل التثبيط = 
PR=  .النسبة المئوية لمعدل التحفيز 

A .الكثافة الضوئية للسيطرة السالبة = 
               B  .الكثافة الضوئية لمجموعة االختبار = 

 
 :  النتائج

الكشف االستداللي للمركبات الكيميائية  •
 الفعالة

أظهرت نتائج الكشف عن المواد الكيميائية في 
ات نبات عين البزون المائية أنها مستخلص

القلويدات والتربينات  تحتوي على
 والفالفونويدات والكاليكوسيدات.

نبات عين  لمستخلصاتالتأثيرات السمية  •
البزون في خاليا سرطان عنق الرحم 

 .) Hela  (  البشري
  .وراقاألالتأثير السمي لمستخلص  -

درس التأثير السمي لمستخلص أوراق 
نبات عين البزون في خاليا سرطان عنق 

) .  225الرحم البشري بالتمريرة رقم ( 
)  1بنيت النتائج الموضحة  في الشكل ( 

فقد  التثبيطي لم يكن كبيراً ،أن التأثير 
 46نمو التثبيط ل بلغت أعلى نسبة مئوية

مكغم / مل من 1000% عند التركيز 
ساعة  من التعريض ،  72المستخلص بعد 

أما ويبدأ التثبيط يقل كلما انخفض التركيز.
التراكيز الواطئة فأنها أدت الى تحفيز نمو 
الخاليا ، فقد بلغت نسبة الخاليا الحية 

بعد  مكغم / مل 1٫95عند التركيز%  105
مقارنة بالسيطرة ساعة من المعاملة  24

100 . % 
 بعد السمي التثبيطي كذلك يلحظ ان التأثير

ساعة من المعاملة بالمستخلص  48 و 24
كان ضعيفا" حتى عند استعمال النباتي 

التراكيز المرتفعة فقد بلغت أعلى نسبة 
( نسبة عيوشية % 31تثبيط نمو 

viability  عند التركيز  % ) 69مقدارها
  ساعة من المعاملة. 48ومكغم /مل 1000

 

 

تأثير مستخلص األوراق المائي لنبات عين البزون في النسبة المئوية لحيوية خاليا سرطان  عنق  ):1الشكل (
 ة.بعد التعريض لفترات زمنية مختلف Helaالرحم البشري 
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  زهار.األالتأثير السمي لمستخلص  -
   Helaأظهرت نتائج معاملة خاليا 

، أن بمستخلص أزهار نبات عين البزون 
سمي التثبيطي يكون في اليوم الثاني التأثير ال

والثالث للتعريض وبالتراكيز المرتفعة فقط ( 
/مل ، اذا تراوحت  ) مكغم 1000و 500

) %  ،  37-34نسبة تثبيط النمو مابين ( 
 24). أما نسبة تثبيط النمو  بعد  2( الشكل

ساعة من التعريض فقد كانت ضعيفة 
ولجميع التراكيز المستعملة. اما فيما يخص 

 Proliferationلتكاثرمعدل اتحفيز النمو  (
Rate    112)  فقد بلغت أعلى قيمة له  %

عند استخدام أقل % 100لسيطرة نسبة الى ا
مكغم /  1.95التراكيز حسب هذه الدراسة 

  ساعة من التعريض للمستخلص. 27مل بعد 

 

في النسبة المئوية لحيوية خاليا سرطان  عنق  ) :تأثير مستخلص األزهار المائي لنبات عين البزون2الشكل (
 بعد التعريض لفترات زمنية مختلفة. Helaالرحم البشري 

 

  .بذورالالتأثير السمي لمستخلص  -
في  تأثير مستخلص بذور نبات عين البزون

به في إطاره شان الرحم البشري خاليا سرطا
السابقين العام  نوعي المستخلصين 

فقد ظهر التأثير  .(االوراق واالزهار)
 ساعة من المعاملة، 72السمي األفضل بعد 

% عند 60% اي بنسبة حيوية 40وبلغ 
مكغم / مل 1000أعلى التراكيز المستخدمة 

كان  اي انه كان ضعيفا". فضال" عن ذلك 
ضعيفا" كذلك ، فقد بلغ التأثير المحفز للنمو 

 48و 24بعد % عند أوطأ التراكيز 103
 ). 3ساعة من المعاملة.شكل ( 
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عنق   اليا سرطانات عين البزون في النسبة المئوية لحيوية خير مستخلص البذور المائي لنبتأث: )3الشكل (
 بعد التعريض لفترات زمنية مختلفة. Helaالرحم البشري 

 

مقارنة تأثير فترة التعريض في حيوية  •
سرطان عنق الرحم البشري ألنواع خاليا 

 .  الثالث المدروسة المستخلصات
ء مقارنة بين حيوية انواع عند اجرا   

( األوراق و  الثالث المدروسة المستخلصات
في كل فترة زمنية  األزهار و البذور )

ساعة األولى  24بعد الـ   ، وجد للتعريض 
نسب التثبيط كانت منخفضة أن من المعاملة 

 82و  85جدا" ، فقد بلغت حيوية الخاليا  ( 
)% اي بنسب تثبيط نمو مقدارها (  87و 
)% للمستخلصات الثالث  13و 18و  15

المدروسة على الترتيب وعند أعلى التراكيز 
. )  4( الشكل  مل مكغم /1000المعاملة بها 

فضال" عن ذلك كانت نتائج التعريض لمدة 

ساعة مشابها في أطارها العام لنتائج  48
ساعة، فقد بلغت نسب  24التعريض بعد 
)% ألنواع  31و  36و  31تثبيط النمو ( 

( الشكل  المستخلصات الثالث على الترتيب
).أما عن  افضل نسبة تُثبيط نمو فقد  5

ساعة من المعاملة ، وان  72ظهرت خالل 
مكغم/ مل قد أعطى أفضل  1000التركيز  

) %  40و  37و  46النتائج لنسبة التثبيط ( 
 60و  63،  54أي بنسبة عيوشية مقدارها ( 

على الترتيب مقارنة بالسيطرة  ) % 
) .لذلك تعد خاليا 6% ( الشكل 100

ن عنق الرحم البشري  المدروسة سرطا
خاليا مقاومة للمستخلصات المستعملة بسبب 
 بقاء حيوية الخاليا السرطانية بنسب مرتفعة.
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في النسبة المئوية لحيوية خاليا سرطان  عنق  نبات عين البزونات المائية لمستخلصالتأثير مقارنة  ) :4الشكل (
 ساعة من المعاملة. 24بعد  Helaالرحم البشري 

 

 

) : مقارنة تأثير المستخلصات المائية لنبات عين البزون في النسبة المئوية لحيوية خاليا سرطان  عنق 5الشكل (
 ساعة من المعاملة. 48بعد  Helaالرحم البشري 
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) : مقارنة تأثير المستخلصات المائية لنبات عين البزون في النسبة المئوية لحيوية خاليا سرطان  عنق 6الشكل (
 ساعة من المعاملة. 72بعد  Helaالرحم البشري 

 
 المناقشة   

نظراً ألهمية إيجاد مواد فاعلة ضد مرض 
السرطان وإيجاد المزيد من أنواع النباتات التي 
تمتلك تلك المواد ، فقد تم اختيار نبات عين 

الذي يعد واحداً من  Vinca roseaالبزون 
الذي يمتلك لنباتات الطبية المتوفرة محلياً ا

خواص عالجية مختلفة ، وذلك للتعرف على 
المائية الخام في خاليا  لصاتتأثيرات المستخ

ومدى إمكانية  سرطان عنق الرحم البشري
عالجية طبية استخدام هذه المستخلصات كمواد 

 .ضد السرطان مستقبالً 
يُعد إختبار الكشف عن التأثيرات السمية 
لمادة ما في الخاليا السرطانية في الزجاج أحد 
االتقانات المهمة التي يتم اعتمادها مبدئياً في 

تحري عن امتالك تلك المواد تأثيراً قاتالً تجاه ال
هذه الخاليا الخبيثة ، التي قد تعقد عليها اآلمال 

 كعالج مستقبلي . 

تم في هذة الدراسة التحري عن مدى 
التأثيرات السمية للمستخلصات المائية لنبات 

( اوراق ،       عين البزون بأنواعها الثالث 
أزهار ، بذور )  في خاليا سرطان عنق الرحم 

، خالل ثالث فترات زمنية    Helaالبشري 
) ساعة،  72،  48،  24(      للتعريض

بأستخدام سلسلة تخافيف ثنائية بتراكيز تدريجية 
 . ) مكغم / مل 1000 – 1.95ا بين ( تراوحت م

بالبنفسج  إستخدمت طريقة التصبيغ
البلوري في الكشف عن التأثير السمي ، من 
خالل التحري عن عدد الخاليا الحية ، وألجله 

 492قيست الكثافة الضوئية عند طول موجي 
نانوميتر و شدة اللون هو تعبيرعن عدد الخاليا 
الحية . اما تقييم مدى التأير السمي ، فتم اعتماداً 

تثبيط النمو على استخراج النسبة المئوية لمعدل 
)IR   ) مقارنة بالسيطرة التي يعد معدل نموها (

% ) ، كما إستخرج معدل تحفيز  100
 ) حسب المبدأ نفسه . PR(النمو
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نبات عين البزون مستخلصات تحتوي 
وحسب ماظهر في  على العديد من المركبات

الكيميائي االستداللي وجود القلويدات  الكشف 
والكاليكوسيدات التربينات والفالفونويدات او
لتي قد تساهم معاً بقتل الخاليا السرطانية بفعالية ا

أفضل نتيجة العمل التآزري فيما بينها مما قد 
 لة.يقـلل من سمية المركبات النقية المستعم

من خالل نتائج الدراسة أن ُوجد 
في قـتل الخاليا ستخلصات الخام لعبت دوراً الم

خارج  السرطـانية وتثبيط نموها وانقسامها
أن التأثير  أشارت النتائج ، فقد الجسم الحي 

السمي لنبات عين البزون في خاليا سرطان 
بصورة  إعتمد) Hela(عنق الرحم البشري 

أساس على التركيز المستخدم ومدة التعريض ، 
ستعمل دوا" في نوع المستخلص الملم يكن لو

التأثير، بمعنى آخر ليس هناك فرق ملحوظ 
من  وراق واالزهار والبذور.مابين مستخلص األ

جانب آخر يلحظ ان هذا النوع من الخاليا 
السرطانية وحسب نتائج هذه الدراسة  تعد 
مقاومة للمستخالصات  المائية العالجيية 

، فبالرغم من أنها سببت تثبيط  نمو  المحضرة
الخاليا ، إال أن التثبيط لم تتجاوز نسبته المئوية 

 72األوراق وبعد %  في مستخلص 46الـ 
 ساعة من المعاملة.

دراسة اجريت من قبل ياسين  توصلت
المقارنة بين نوعي  تم فيها) 19(وجماعته 

المستخلصين الكحولي والمائي ، فوجد أن 
المستخلصات الكحولية أكثر فعالية من مثيالتها 

قد يعود ذلك الى إن . Hep-2المائية في خاليا 
استخالصها بالكحول نسبة المادة الفعالة التي تم 

%) تكون اكبر مما هو عليه عند  70االثيلي (
استخدام المستخلص المائي وهذا ما أشار إليه 

 ) . 14(  هاربورن وجماعته

تحـتوي المستـخلصات الخام لنـبات عـين 
البزون على نسبة مرتفعة من القلويدات، إذ تعد 

) ، فضالً 20نوعاً منها ( 75خـزيناً ألكثر من 
) 21(عن وجود التربينات والفيـنوالت 

تتباين  . )22(والكثيرمن العناصر المعدنية 

نسبة النواتج األيضية الثانوية الموجودة في 
النبات تبعاً لنوع العضو النباتي (أوراق ، أزهار 
، بذور) ، كما تتأثر هذه النسبة بألعوامل البيئية 

  .)21(المحيطية 

من أهم وأكثر المواد الفعالة  تعد القـلويدات
الموجودة في تلك المستخلصات ، أما آلية عمـلها 
فـتكون من خـالل تثـبيط عملية اإلنقسام الخيطي 
، لتـبقى الخاليا في الطـور اإلستوائي 

Metaphase  وذلك بوسـاطة مـنع بلمرة
المسـؤول عن   Tubulinبروتـين التيـوبيـولين

) . فضالً عن 13,23,24تكوين خـيوط المغزل (
ذلك تعمل القـلويدات على تثـبيط بـناء األحماض 

 .)25,26النووية خـارج الجسم الحي (

أشارت العديد من الدراسات السابقة كما 
التي قام بها الباحثون الى امتالك قلويدات عين 
البزون فعالية ضد الخاليا السرطانية ، ومنها 

 Helaخاليا سرطان عنق الرحم البشري 
cells إذ تسبب التراكيز الواطئة منها تثبيط ،

 ) . 27,28عمل خيـوط المغزل (

و   Parekhالباحثان  من جانب آخر أكد
Simpkins   )29( تؤثر في  إن هذه القلويدات

خطوط الخاليا اللمفاوية السرطانية للجرذ وفي 
خطوط خاليا سرطان المبـيض البشري التي 
تتميز بمقاومة العالجات الكيميائية الشائعة 

، فضالً عن كونها   Cisplatin  االستعمال كالـ
.   Adriamycinو Taxolأكثر فعـالية من الـ 

الدم  أما سّمية هذه المركبات تجاه خاليا سرطـان
Leukemia L1210  فهي مرتبطة بدرجة
وترتيبه  Tubulin Tتأثيرها على بروتين 

  ) .30,31المغزلي (

أمـا فعالية المركبات الفيـنولية ومنها 
) فـيكون من Flavonoidsالفـالفـونويـدات (

خـالل إمـتالكها فـعالية مضـادة لألكـسدة 
)Antioxidant إذ تعـمل على إزالة الجـذور (

جه الخـلية للـدخول في الح ـرة المتولدة ، وتُوَّ
، ومن األمثلة  )32(  مرحلة الموت المبرمج

عن الخاليا السرطانية التي وجـد أنها حـساسة 
سرطان الحنجرة  للمركبات الفينولية هي خـاليا



 

Iraqi Journal of Biotechnology                                                                 398 

 

 الرحم عنق وخاليا سرطان  Hep-2 البشري
Hela  وسرطان الدماغ  البشريAMGM 

 ).34،  (30 ,33والبروستات البـشريةوالقولون 

تعمل العديد من المركبات الفعالة باتجاهين 
، فكما ى التركيز المستخدم متعاكسين اعتمادا عل

يلحظ من خالل النتائج المذكـورة إن التراكيز 
، في حين  Helaالمرتفعة قد ثبطت نمو خاليا 

تلك الخاليا  حفزت التراكيز الواطئة من نمو
الحيوية وإن كانت الزيادة بنسب قليلة  فإزدادت

نسبة الى )% 112 -103تراوحت مابين ( 
وهذا يشير الى ان  ،%) 100السيطرة (

المستخلص قيد الدراسة يمتلك تأثير 
(Biphasic effect) ] 35 [ او مايسمى .
Hormetic effect  فهناك الكثير من ،

المركبات الكيميائية العالجية و المضادات 
ل ة والسموم تنقاد في عملها لظاهرة االحياتي

Hormesis هي ظاهرة بايولوجية شائعة في )
، اذ تعمل بتراكيز واطئة على  علم السموم )

التحفيز مماقد يكون مفيداً للكائن الحي السيما 
عند تنشيط الخاليا المناعية ، في حين تسبب 
 الجرعات العالية تثبيط جزئي او كلي للخاليا 

تظهر هذه الحالة نتيجة فعل بعض  )36(
 Mitomycinالمركبات المضادة للسرطان مثل 

C  وBleomycin  وActinomycin  
والمضادات الحيـوية والمضادات الفـيروسية  

مبيدات األعشاب  فضال" عن ،  ) 37(
 )(38والمبيدات الحشرية والفطرية والطفيلية

  وبعض الهيدروكربونات والعناصر المعدنية 
عن بعض العوامل الفيزيائية  ، كذلك ينتج (39)

) واألشعة  (40كاألشعة المؤينة
ودرجات الحرارة ،  (41)الكهرومغناطيسية

 وغيرها من العوامل.   (42)الواطئة 

أوضحت النتائج إن الفترة الزمنية التي 
تتعرض خاللها الخاليا السرطانية للمستخلصات 

التثبيطي ، إذ تلعب دوراً في تحديد شدة التأثير 
فقد  يزداد التأثير السمي بزيادة الفترة الزمنية ،

 24قليلة جدا  بعد  النسب المئوية للتثبيط  كانت
من التعريض ثم أرتفعت بصورة األولى ساعة 

ساعة ، في حين ظهر التثبيط  48ضئيلة بعد 

ساعة وفي الجرع المرتفعة  72بنسبة أعلى بعد 
 فقط.

مستخلص ومن الجدير بالذكر ان ال
المستخدم في هذِه الدراسة هو مستخلصاً خاماً ، 
اي انه يحوي العديد من انواع المركبات الفعالة 
التي تم التطرق الى فعاليتها او التي لم يرد 
ذكرها ، مما يدعم نتائج ظهور التضادية في 
التأثير على الخاليا السرطانية اعتماداً على 

يكون تأثيره التركيز المستخدم. فمن المحتمل ان 
على المادة الوراثية باتجاهين ، االول يسبب 
تثبيط لجينات معينة ، في حين يحفز االخر النمو 

 و التضاعف.

يجب التطرق اليه ، ان تاثير المواد  ومما
المضادة للسرطان اليختلف حسب نوع الخاليا 

 Passagفقط ، و انما حسب تمريره الخاليا 
وذلك بسبب حدوث طفرات بالمادة الوراثية بعد 

وبذلك سوف تختلف .)43( عدة تمريرات
المستضدات الخلوية للخاليا السرطانية فضالً 
عن خصائصها االخرى. اما عالمياً فتدرس 
الخاليا االم او التمريرات القريبة منها تالفياً 

طانية االم لذلك .فضالً عن ان الخلية السر
تلف وراثياً ومستضدياً مريض تالمعزولة من ال

عن تلك التي نميت لفترات طويلة فالهيئة 
الكروموسومية التشبه ماموجود في الخاليا 
االصل التي نشات منها، مما ينتج عنها اختالف 

. لذلك )44( االستجابة للمادة العالجية المدروسة
تعد هذِه النتائج دليل اولي على وجود التأثير 

م الحي ، ومن ثم اختبار التثبيطي خارج الجس
 الكفاءة العالجية داخل الجسم الحي.
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