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  الخالصة                                                           

 في Brassica rapaتم في هذه الدراسة التحري عن تأثير المستخلص المائي لجذور نبات الشلغم  

، وخاليا سرطان Hep-2ثالثة أنواع من خطوط الخاليا السرطانية ، وهي خاليا سرطان الحنجرة البشري 

  .Hela ، وخاليا سرطان عنق الرحم البشري AMN-3الغدة اللبنية الفأري 

أظهرت النتائج أن تأثير المستخلص المائي يعتمد على نوع الخاليا وتركيز المستخلص، ووقت 

 AMN-3تر أعطى أعلى نسبة تثبيط نمو لخاليا يليمل/مراغروكا ي م1250فقد وجد أن التركيز . لتعريضا

 ساعة من 24بعد )% 100(على الترتيب مقارنة بالسيطرة  )% 42 و 63(  أذ بلغت Hep-2و 

% 64يط في حين بلغت نسبة التثب. المعاملة،ومقارنة بالتراكيزالمرتفعة التي أعطت نسب تثبيط أقل منها

 48اما زيادة التعريض لمدة . مل من المستخلص الخام/ مكغم10000 لكن بأستعمال التركيز Helaلخاليا 

 AMN-3مل الذي سبب قلة حيوية خاليا /مكغم 10000ساعة فأنه خفض نسبة التثبيط ماعدا التركيز 

 ساعة قد 72 إلىمعاملة من جانب أخر فأن أستخدام التراكيز الواطئة مع زيادة فترة ال%. 25لتصل الى 

 أن مستخلص جذور نبات الشلغم المائي إلىحفز من تكاثر الخاليا السرطانية بأنواعها الثالث، وهذا يشير 

   .Hormetic effect أي أنه ذات تأثير تضادي  Hormesisالخام ينقاد لظاهرة الـ
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Abstract 
    Effect of aqueous extract of Brassica rapa roots on three types of cancer cell 

lines; Hep-2, AMN-3 and Hela was studied in vitro. 
The results showed that, the cytotoxic effect of extract dependent on type of cells, 
amount of dose and exposure time. 
The concentration 1250 µg/ml gave higher growth inhibition , were ( 63 and 42 ) % 
to ANM-3 and Hep-2 respectively comparied with control 100% after 24 hours from 
exposure time , but inhibition gowth of Hela cells was 64% by 10000 µg/ml crud 
roots extract for 24 hours.  
Exposure time for 48 hours reduced the percentage of inhibited growth٫ only by 
10000 µg/ml for extract; viability was 25 % for ANM-3 cells. 
Crud aqueous extract of Brassica rapa roots was have hormetic effect ( Hormesis ), 
because also induced the proliferation of cancer  cells by used low concentration of 
extract after 72 hours exposure time.  
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 مةالمقد
من النباتـات شـائعة     Brassica rapa يعد نبات الشلغم    

 إذ يؤكل في الشتاء مسلوقاً للحصول علـى         األكل في العراق،  

 على الشلغم في االصطالح     Turnipتطلق لفظة اللفت    . الدفء

الحديث ومنذ القرن التاسع عشر، أما في المعاجم القديمة فقـد           

أما الشلغم فهـي عـن      , ) الشلجم   –السلجم  ( أطلق علية اسم    

 كما تختلف تسمية النبات مـن     . التركية المنقولة عن الفارسية   

بلد ألخر ، ففي العراق يسمى شلغم ، أما في مـصر يطلـق              

عليه أبو ركبـــــــة ، في حين يسمى كرنب في الشام          

]1،2.[  

              

  أنـواع  هـذا  الجـنس          كما  يحتوي  الشلغم  كغيره  مـن         

Brassica          على مجموعة كبيرة مـن المركبـات الكيميائيـة 

 المهمة في منع حدوث السرطان،   Phytochemicalsالنباتية

وكذلك في قتل أنواع عدة من الخاليا السرطانية ، فضالً عـن         

          anti-carcinogeneدورها في الحماية ضـد المـسرطنات        

  Carotenoids ، مثل ]anti-mutagenes ]4،6والمطفرات

]. 7[التي تعمل كمضادات لألكسدة وحماية جـسم اإلنـسان          

ولعدم وجود دراسات محلية اهتمت بدراسة التأثير السمي لهذا         

النبات في الخاليا السرطانية ، لذا جاءت هذه الدراسـة التـي    

تعد جزء من دراسة موسعة للتحري عن فعالية المـستخلص          

الشلغم في أنواع مـن خطـوط الخاليـا         المائي الخام لجذور    

  .(in vitro)السرطانية خارج الجسم الحي 
ــصليبية       ــة الـ ــى العائلـ ــشلغم إلـ ــي  الـ ينتمـ

(Cruciferae Brassicaceae)  وهو عشبه حولية أو ثنائيـة 

 Flesh الحول ، جذورها درنية ، من النوع المتضخم اللحمي 

Root بيضاء اللون طرية وقد تحتوي على اللون 

يحتوي هذا النبات على أنواع عدة من األمالح المعدنية ،          ].3[

 ،   K، والبوتاســيومP ، والفــسفور Caالكالــسيوم:هــي

 I ‘ ، واليودS ، والكبريت Mn ، والمنغنيز Na والصوديوم

 مع الملفوف الذي  ، إذ يعد هو النبات الوحيد A r والزرنيخ 

  Fe يحتوي على عنصر الزرنيخ ، فضالً عن وجود الحديد 

كمـا يحتـوي الـشلغم علـى الـسكريات       .  Cu ، والنحاس

 و  Thiamine وكذلك . والبروتين وكميات قليلة من الدهون 

 Riboflavin  و  Niacin  و  Ascorbic acid وأثر من  

β – Carotene مية كبيرة مـن   ، أما زيت بذوره فتحتوي ك

Erucic and Linoleic acid ] 2،4.[  

    المواد وطرائق العمل  األرجواني  

استعمل النبات في الطب العربي بجوانب عدة ، إذ ينفع أكل            

فروع اللفت الرقيقة المخلوطة مع العسل مرضى الطحـال ،          

وعسر البول ، أما إذ هرست ووضعت على األورام فتـساعد           

عـسر  يعد جذر اللفت الكبير مدرراً للبول إال انه         . في حللتها   

الهضم وإذا وضع طبيخه على النقرس وشقاق البرد المتقـرح         

نفعهما ، كما ذكر ابن سينا انه ينفع مـع داء           ) تشقق الجلد   ( 

أما في الطب الحديث فوجد انـه مجـدد         ] . 2[الثعلب العتيق   

لنشاط الجسم ومطهر ، ومدرر للبول ، ومرطب ، وملـين ،            

ل ، ونـافع    ومزيل للتعب ، ومفتت للحصى ، ومهدئ للـسعا        

للصرع والوهن النفسي والعقلـي ، والنـزالت الـصدرية ،           

واالكزيما ، وحب الشباب ، والسمنة ، كما يستعمل ماء سلقه           

كغرغرة ضد الخناق ، وينصح بأكله مـن قبـل األشـخاص            

[ المعرضون  لإلصابة  باألمراض  الجلدية  لغناه   بالكبريت             

4 ، 5 .[   

 

  جمع النبات •
تم الحصول على نبات الشلغم من السوق المحلية ، واختيرت          

ــم المتوســــط والكبيــــر                      الجــــذور ذات الحجــ

نظفت جيداً من   . ذات الجلد اللماع والسليم     الممتلئة الجديدة ،    

األتربة أن وجدت بوساطة غسلها بماء الحنفيـة مـع إزالـة            

تم عمل شرائح خفيفة جداً ،      . األجزاء غير    المرغوب فيها        

تركت لتجف تماماً بدرجة حرارة الغرفة بعيداً عـن ضـوء           

ثم طحنت باستعمال المطحنة الكهربائيـة ، وحفـظ         . الشمس

 . م4بقناني زجاجية محكمة السد بدرجة حرارةالمسحوق 

تحضير المستخلص المائي الخام لجذور نبات  •

                                                                     م        الشلغ
 غم من مسحوق جذور النبات وأضيف  إليه لتر من            50زن  و

 دورق مناسب الحجم ، ترك إلى اليوم التالي         الماء المقطر في  

رشح المزيج بقطعة   .  م ْ  37في حاضنة هزازة بدرجة حرارة      

ركز  Whatman   No .1 . شاش أوال ، ثم بورق  ترشيح 

 Rotaryالمستخلص المحضر باستخدام جهاز المبخر الدوار 

evaporator  جمع المستخلص وحفظ .  مْ 40بدرجة حرارة

 م لحين االسـتعمال     4ة معتمة بدرجة حرارة     في قناني زجاجي  

  وعند  إجراء   التجارب  حضر  المحلـول  الخـزين             ].  8[

)Stock Solution ( لتركيز المطلوب  آنياً ، وذلك بإذابة  با

وزن معين منه في ماء مقطر، ثم يعقم باستعمال ورق ترشيح           

 <µm 0.22 .ذات ثقوب 
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لص جذور نبات    دراسة التاثيرأت السمية لمستخ● 

الشلغم في  خطوط  الخاليا السرطانية في الزجاج  

  أنواع الخاليا السرطانية المدروسة 
1- Hep – 2  :  خاليا سرطان الحنجرة البشري          

           Human Larynxepidermoid Carcinoma  
 2 -   AMN – 3 :خاليا سرطان الغدة اللبنية الفأرية  

Mouse Mammary adenocarcinoma     
3 -  Hela  :  خاليا سرطان عنق الرحم البشري          

 Human Cervix uteri epithelial Carcinomam      
تم الحصول على الخطوط الخلوية من المركز العراقي  

 ) 222( لبحوث السرطان والوراثة الطبية ، بالتمرير رقم 

 للثاني وهي بالنسبة) 176(بالنسبة لألول ، والتمرير رقم 

من مصل %) 5( المزود  بـ PRMI – 1640  منماة بوسط

، أما الثالث فكان بالتمريرة رقم  ( FCS ) العجل الجنيني

من المصل %) 5(  المزود بـ MEM المنمى بوسط) 275(

  .نفسه
 

  التأثيرات السمية الخلوية في الخاليا السرطانية
ددة والقعر استخدمت أطباق الزرع النسيجي ذات الحفر المتع

 ( Microtiter  Flat  Bottom Plates-96)المسطح 

 crystal violet stain)(البنفسج البلوري  استخدمت صبغة                                                                                                - :إلجراء هذا االختبار، وتضمنت التجربة ثالثة مراحل

لكشف عن التأثير السمي الخلوي للمستخلص فـي الخاليـا             ل 

  :السرطانية وعلى وفق اآلتي
  Cell Seedingا   زرع أو بذار الخالي-1

بعد ان تمت عملية تنمية وتكثير الخاليا السرطانية، أخذت  -

الخاليا ) حصد(االوعية ذات النمو الكامل، وتم قلع

  . (T.V) فرسين  –باستعمال محلول الـتربسين 

مل من الوسط الزرعي المزود بالمصل الى ) 20(أضيف  -

ومزج بصورة جيدة، ) حسب نوع الخاليا(كل وعاء 

دت الخاليا باستعمال شريحة عد خاليا الدم بعدها ع

(Haemocytometer) باستخدام صبغة التريبان الزرقاء 

  .]Freshney] 9وحسب ماأشار اليه %) 1(

مل بوساطة الماصة الدقيقة من عالق الخاليا ) 0.1(أخذ  -

ووضع في كل حفرة من حفر الطبق إذ احتوت كل حفرة 

ية سطح حفر حفرة، ثم تمت تغط/خلية) 4 10×1(على 

الطبق بورق الصق شفاف معقم خاص لهذا الغرض 

ْ  م )37(وحرك الطبق بلطف،حضن بعدها بدرجة حرارة 

             الى اليوم التالي للسماح بالتصاق الخاليا

(Cell attachment). 

 

 

    الخاليا السرطانية بالمستخلص ) تعريض( معاملة -2 
   Exposureالنباتي 

، تم عمل تخافيف (Seeding)التالي للزرع في اليوم  - 

نصفية متسلسلة في أنابيب اختبار معقمة لكل نوع من 

المستخلص النباتي باستعمال الوسط الزرعي الخالي من 

، )، حسب نوع الخالياMEM أو RPMI-1640(المصل 

وبصورة ) 1/2048  1/2(وبدأت التخافيف من 

 مكغم 100009.75( التراكيز منتدريجية التي أعطت 

على التوالي، مع مراعاة تحضير التخافيف آنياً عند )مل/

سكب الوسط الزرعي من حفر أطباق الزرع النسيجي . العمل

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

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

فقدأضيفت لها تخافيف ) 12  2(ا االعمدة من أم

/ حفرة/مل) 0.2( مستخلص جذور الشلغم المحضرة بحجم 

، ثم أعيد وضع طبقة جديدة من الورق ) من كل تركيز

  . الالصق على سطح الطبق

←
←

←

، أما فترات ) م37( حضنت األطباق بدرجة حرارة -

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

  Cytotoxicity assay الكشف عن التأثير السمي-3

 بعد انتهاء كل فترة حـضن، أخـذت األطبـاق وسـكبت             -

ثـم  ,) PBS(سلت بمحلول دارئ الفوسـفات      محتوياتها، ثم غ  

مل من صبغة البنفسج البلوري ﴿المحـضرة       ) 0.1( أضيف  

وتركت ,الى كل حفرة من حفر الطبق  ,]10[حسب ماجاء في 

 مـرات  PBSغسلت بعدها الخاليا بمحلول  .دقيقة) 20(لمدة 

بعد جفاف األطبـاق تمامـا      , عدة لحين زوال الصبغة الزائدة    

خدام جهاز المطيـاف الـضوئي الخـاص        قرئت النتائج باست  

ــة    ــايرة الدقيق ــاق المع  ELISA microplate)بأطب

spectrophotometer) ,      492(عند طول موجي مقـداره (

 . نانوميتر

 Inhibitory) تم حساب معدل تثبيط نمو الخاليا السرطانية -

Rate/I.R) وكاالتي ] 11[ وفق المعادلة المشار اليها في:-  
  
 
 

 /Proliferation Rate)آما ُحسب معدل تحفيز النمو 
PR) وآاآلتي[12]  وفقًا لـ :-   

100  x  B–A % = IR 
               A

100  x  B% = PR
              A
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  النتائج 

التأثير السمي لمستخلص جــــــــذور نبات 

الشلغم في خاليا ســــــــرطان 

  (  الحنجــــــرة البشــــــــــري

Hep – 2 .( 
درس التأثير السمي لمستخلص جذور نبات الشلغم في خاليا 

بنيت  ). 223( سرطان الحنجرة البشري بالتمريرة رقم 

أن التأثير التثبيطي لم يكن  ) 1( النتائج الموضحة في الجدول 

) (P≤0.05  تثبيط نمو معنوي فقد بلغت أعلى قيمة ,كبيراً

 بعد من المستخلصمل / مكغم 1250عند التركيز  % 42

في حين قلت نسب التثبيط في ,  ساعة  من التعريض 24

للتراكيز  ) % 21 , 30 , 32( التراكيز األعلى ، فقد بلغت 

   .مل على الترتيب/ مكغم  ) 2500 , 5000 , 10000( 
  

فقد , الواطئة فأنها أدت الى تحفيز نمو الخاليا أما التراكيز 

                  نويةوبزيادة مع % 110بلغت نسبة الخاليا الحية 

) P≤0.05 (9عند التركيز�بالسيطرة مقارنة, مل/  مكغم 75 

100.%   

 48كذلك يلحظ ان التأثيرالسمي التثبيطي  بدأ يقل تدريجياً بعد           

ساعة من المعاملة بالمستخلص النباتي مقارنة بالتعريض لمدة        

 124(   ساعة مع وجود ارتفاع معنوي في حيوية الخاليا        24

في حين يتحفز نمو خاليـا      . أوطأ التراكيز المستخدمة   عند%) 

Hep-2   بالتراكيز جميعها وبصورة معنويـة ) P≤0.05 (

 ساعة وبصورة طردية مـع انخفـاض        72عند المعاملة لمدة    

 Proliferation)( بلغ أعلى معـدل للتـضاعف   دفق, التركيز

Rate 129 %  مكغم 9.75نسبة الى السيطرة عند التركيز  /

 .مل

  ) . Hep-2(التأثير السمي للمستخلص المائي لجذور نبات الشلغم في خاليا سرطان الحنجرة البشري : 1جدول    

  )%100(نمو نسبة الى السيطرة ) تثبيط أو تحفيز( النسبة المئوية لنوع االستجابة 

  ساعة 24  ساعة 48  ساعة 72

  فترة التعريض
  

  التركيز 
  )مل/ مكغم (

     100   a A  100   a A      100         a 0  
     129   b           124    b       110        b 9.75 

     124   b      103   a   107      ab  19.5 

     122   b      107   a  102      ab  39  

     125   b       108   a  103      ab 
  78.125 

123   bc     A     3      A       11   156.25 

     118   bc A     7        A       11   312.5 
     115   c   A      7         B C     24  625 

     115   c A    13         42      D 1250 

     116   c   A      11    B        21    2500 

     112   c   A     13     C        30      5000 

     111   c   A      14     C         32     10000 
  .للمقارنة في حالة تحفيز النمو لكل عمود)  P<(0.05االحرف االنكليزية الصغيرة المتشابهة داللة على عدم وجود فروق معنوية *

  .نة في حالة تثبيط النمو لكل عمودللمقار)  o5 >P.0(االحرف االنكليزية الكبيرة المتشابهة داللة على عدم وجود فروق معنوية  **
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التأثير السمي لمستخلص جذور نبات الشلغم في خاليا 

 أريـــــــــــــــالف سرطان الغدة اللبنية

 )(AMN -3 . 
,  ) 177التمريرة (  AMN-3أظهرت نتائج معاملة خاليا 

أن التأثير السمي التثبيطي , بمستخلص جذور نبات الشلغم 

ول للتعريض وبالتراكيز المستخدمة جميعها يكون في اليوم األ

) 2(وبنسب متفاوتة ، إذ يلحظ من النتائج الواردة في الجدول 

أن أعلى نسبة تثبيط نمو لم تسجل عند التراكيز المرتفعة 

المستخدمة في الدراسة بل وجدت في التراكيز األوطأ ، 

،  %63مل فقد بلغت /  مكغم 1250السيما في التركيز 

، كما بلغت نسبة  %) 27 مقدارها viabilityشية نسبة عيو(

فقد كان , مل /  مكغم 625عند التركيز  % 42تثبيط النمو 

مقارنة ) P≤0.05 (التثبيط ذات فرق معنوي احصائيا 

 . بمعاملة السيطرة عند التركيزين المذكورين

 ساعة من التعريض وعلى العكس مما عانته خاليا 48أما بعد 

 AMN-3رتفعت نسبة التثبيط في خاليا  فقد أ�Hep-2الـ 

مل وبفرق معنوي /  مكغم  10000عند التركيز  % 75الى 

بعد  % 36 بعد أن كانت �) P≤0.05 (كبير إحصائيا 

 ساعة ، والشئ نفسه حصل عند التركيزين 24التعريض لمدة 

مل ، أذ يستمر التثبيط الى / مكغم  ) 2500 ، 5000( 

 حين حصل تحفيز معنوي لنمو مل ، في/  مكغم 39التركيز 

عند  ) % 127 ، 141( الخاليا وبنسب جيدة وصلت الى 

مل على التوالي ، /مكغم  ) 9.75 و 19.5(  التركيزين 

فضالً عن ذلك فقد حفز المستخلص نمو خاليا سرطانة الغدة 

 ساعة من التعريض وبالتراكيز 72اللبنية الفأري بعد 

                                              .       المستخدمة جميعها وبنسب مختلفة 
 

  .AMN -3)(التأثير السمي للمستخلص المائي لجذور نبات الشلغم في خاليا سرطان الغدة اللبنية الفأري  :2جدول

 نمو  نسبة الى السيطرة) تثبيط او تحفيز ( النسبة المئوية لنوع االستجابة 
)100% ( 

  ساعة 24  ساعة 48  ساعة 72

  فترة التعريض        
  
  

  )مل/مكغم(التركيز 

a 100 A     100      a    100A   0  
128b        b 127    3 A      9.75 

c   118  141 C      11A       19.5 

c   113 9A       13A     39  

112 cd 10AB    14A     78.125 

 cd 111  16CB    22BE    156.25 

115 cd 17C     26C     312.5 

ad  101 24D    42D    625 

ad   101 27DE   63D     1250 

ad   104  31E     30BE    2500 

   d  111 41F     42E     5000 

110  d    75G     36E     10000 
  . للمقارنة في حالة تحفيز النمو لكل عمود) P<(0.05النكليزية الصغيرة المتشابهة داللة على عدم وجود فروق معنوية األحرف ا*

  .للمقارنة في حالة تثبيط النمو لكل عمود)  P<(0.05االحرف االنكليزية الكبيرة المتشابهة داللة على عدم وجود فروق معنوية**
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ت التاثير السمي لمستخلص جذور نبا

 في خاليا سرطان الرحم غلمــــــــالش

  ) Hela cells( ريـالبش
     تأثير مستخلص جذور الشلغم في خاليا سرطان الرحم        

شابه في إطاره العام  نـوعي        ) 276التمريرة  ( البشري  

فقد ظهر التـأثير الـسمي       . AMN-3 و Hep-2الخاليا  

  ساعة من المعاملة، في حين كان التـأثير        24األفضل بعد   

  أما عن أعلى نسبة تثبيط .  ساعة منه72المحفز للنمو بعد 

نمو لهذه الخاليا ، فقد وجد عند أعلى التراكيز المـستخدمة              

   ساعة 24مل بعد / مكغم  ) 2500 ، 5000 ، 10000( 

  

  

  

  

  
نسبة بأي   ) % 38 ،   42 ،   64( من المعاملة ، فقد بلغت      

على  ) % 62 ، 58، 36(  مقدارها survival cellsبقاء 

في حـين حفـزت   ). P≤0.05 (الترتيب وبفرق معنوي 

معنويا، فقد بلغـت  Hela  التراكيز الواطئة من نمو خاليا 

 ).3(جدول.مل/مكغم)9,75و19,5( للتركيزين % 126

 

 

 

 
 (Hela cell)التأثير السمي للمستخلص المائي لجذور نبات الشلغم في خاليا سرطان الرحم البشري  : 3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  . للمقارنة في حالة تحفيز النمو لكل عمود) P<(0.05األحرف االنكليزية الصغيرة المتشابهة داللة على عدم وجود فروق معنوية *

  .ودللمقارنة في حالة تثبيط النمو لكل عم)  P<(0.05االحرف االنكليزية الكبيرة المتشابهة داللة على عدم وجود فروق معنوية**
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مقارنة تأثير فترة التعريض في حيوية الخاليا 

  السرطانية الثالث المدروسة
 من الخاليا  ةالثالث نواعألعند اجراء مقارنة بين حيوية ا  

وجد أن افضل نسبة , المدروسة في كل فترة زمنية للتعريض 

 ساعة االولى من المعاملة بصورة 24تُثبيط نمو ظهرت خالل 

مل قد /  مكغم1250تركيز معين وهو وان هناك ,عامة 

أي  ) % 63 و 42(  أعطى أفضل النتائج لنسبة التثبيط 

وبفروق ) % 37 , 58( ية مقدارها ــــبنسبة عيوش

ة ــــــــمقارن% 5معنوية عند مستوى احتمالية 

على الترتيب مقارنة AMN-3  و  Hep -2بالسيطرة لخاليا 

 الذي كانت )مل / غم مك10000(على التراكيز المستخدمة أب

. للخاليا نفسها ) % 66 , 68( الخاليا عنده مرتفعة  حيوية

 و  Hep-2في حين تبدأ نسبة التثبيط تقل بالنسبة لخاليا 

Hela  .  
 
 
 

 
 
 

 علىأفي حين نجد أن خاليا سرطان الرحم البشري لم تعطي           

 وبفـروق   %36 عيوشـية نـسبة   ( ,%)64 (تثبيط نمو  نسبة

أمـا  . خدام أعلى التراكيز في هذه الدراسة       باست إال ) معنوية

إذ  , Helaعن أفضل نسبة تحفيز نمو فظهرت فـي خاليـا           

 ساعة  48اما بعد   . )1شكل  (  مقارنة بالسيطرة  % 126بلغت  

فان خاليا سرطان الغـدة اللبنيـة       ,  ) 2( من المعاملة شكل    

 حيويتها لتـصل  تإذ قل  التي تأثرت سلبا الوحيدةالفأري  هي

 / مكغـم  10000(وفي أعلى التراكيز المـستخدمة      % 25الى  

ان المعاملة بمـستخلص جـذور    ) 3( من الشكل  يظهر )مل

 نبات الشلغم قد حفز نمو الخاليا السرطانية بانواعها الـثالث  

Hep-2  و  AMN -3  وHela    حتى عند أعلـى التراكيـز 

   . ساعة من المعاملة72 المستخدمة بعد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعاملة بالمستخلص المائي لجذور نبات الشلغم ) Hela , AMN-3 , Hep-2( النسبة المئوية لحيوية الخاليا السرطانية :1شكل 

. ساعة24لمدة 

  
  
  

 
 
 
 
 
  
 
  

 ات الشلغمالمعاملة بالمستخلص المائي لجذور نب) Hela , AMN-3 , Hep-2( النسبة المئوية لحيوية الخاليا السرطانية :2شكل 

  . ساعة48 لمدة 
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 المعاملة بالمستخلص المائي لجذور نبات الشلغم) Hela , AMN-3 , Hep-2(النسبة المئوية لحيوية الخاليا السرطانية :3شكل 

 . ساعة72 لمدة 
  المناقشة 

يعد إختبار الكشف عن التأثيرات السمية لمادة ما في الخاليا    

ي الزجاج أحد االتقانات المهمة التي يتم اعتمادها السرطانية ف

مبدئياً في التحري عن امتالك تلك المواد تأثيراً قاتالً تجاه هذه 

  . والتي قد تعقد عليها اآلمال كعالج مستقبلي , الخاليا الخبيثة 

تم  في  هذة الدراسة  التحري  عن مدى  التأثيرات  السمية 

لشلغم في ثالثة أنواع  من للمستخلص المائي لجذور نبات ا

,  )  Hep-2 , AMN -3 , Hela( الخاليا السرطانية وهي 

 , 48 , 24( وخالل ثالث فترات زمنية للتعــــريض 

بأستخدام سلسلة تخــــــــافيف ثنائية , ساعة ) 72

مكغم  ) 10000 – 9.75( بتراكيز تدريجية تراوحت ما بين 

  . مل/ 

لبنفسج البلوري في الكشف عن   إستخدمت طريقة التصبيغ با

, من خالل التحري عن عدد الخاليا الحية , التأثير السمي 

 نانوميتر 492وألجله قيست الكثافة الضوئية عند طول موجي 

اما تقييم مدى . و شدة اللون هو تعبيرعن عدد الخاليا الحية 

فتم اعتماداً على استخراج النسبة المئوية لمعدل , التأير السمي 

( مقارنة بالسيطرة التي يعد معدل نموها  )  IR(يط النمو تثب

 Proliferation (كما إستخرج معدل تحفيز النمو,  % ) 100

 Rate  (هناك إهتمام كبير في الوقت . حسب المبدأ نفسه

الحاضر بدراسة فعالية المركبات الكيميائية المضادة للسرطان 

عد اهم  ، الذي يBrassicaالموجودة في خضروات جنس 

  ، وذلك بسبب ماتحويه ] 14 ، 13 [ اجناس العائلة الصليبية 

  

من مركبات فعالة كثيرة جداً ومتنوعة تعمل على الحماية 

والوقاية من األورام السرطانية مثل مضادات االكسدة 

antioxidant كالمركبات الفينولية phenolics و 

Anthocyanine أو إنها تثبط تضاعف anti-proliferative 

 ، فضالً عن تثبيط [10]الخاليا السرطانية ، وتسبب قتلها 

 [ mutagens و المطفرات carcinogensعمل المسرطنات 

-3 و Isothiocyanateومن هذه المركبات . ] 16 ، 15

hydroxy-methyl-indole 2 و- thion(goitrin) - 5-

vinyl-oxazolidine  و Rhadanides و Anthocyanin 

 و Brasicasterol و Machrolysin و Rapineو 

Sinigrin و Glucosinolates ] 10 ,17[.  

    أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة 

الذي يعد من اكثر (ان المستخلص المائي لجذور نبات الشلغم 

النباتات المتوافرة التي تؤكل في العراق السيما في فصل 

ا السرطانية الثالث المدروسة و يثبط تضاعف الخالي) الشتاء

 )%  63,42(بنسب متفاوتة ، فقد كانت أعلى نسبة تثبيط نمو

مل ، / مكغم1250 عند التركيز AMN-3 و Hep-2لخاليا 

 لكن عند اعلى التراكيز Helaلخاليا  %  64في حين بلغت 

 24مل وذلك عند التعريض لمدة / مكغم 10000المستخدمة 

التثبيطي ليقل عند زيادة مدة التعريض ثم يعود التأثير . ساعة

 ساعة 48بعد % 75 يرتفع الى ي الذAMN-3، عدا خاليا 

  .مل/  مكغم10000لكن باستخدام التركيز  
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   تشير تلك النتائج الى أن عمل هذا المستخلص يكون خالل

 ساعة االولى من التعريض و بالتراكيز المرتفعة ، 24ل ا 

لخاليا الحية بمعاودة نشاطها لذلك عند زوال ثأثيره تبدأ ا

ُ يظهرأهمية اعطاء جرعات مرتفعة متكررة ,وانقسامها مما

  .ومستمرة لضمان قتل الخاليا السرطانية المتبقية جميعها

عالمياً هناك اهتمام واسع بالموضوع ، فقد وجد ان المركب 

Indole-3-carbinol (I3C) يوقف نمو خاليا (LNCaP) 

human lymph node carcinoma of prostate في 

 من الدورة الخلوية اذ يكون التأثير على مستقبل G1ل طور ا

 الذي يتوسط Androgen  Receptor (AR)االندروجين 

عملية تكاثر وتمايز هذه الخاليا من خالل تثبيط مستوى 

mRNA و بالتالي تثبيط تعبير expressionل  ا(AR) وهذا 

فمن المحتمل ان . [18] ساعة من التعريض 12يحصل بعد 

يكون التأثير التثبيطي لمستخلص جذور الشلغم المدروس ناتج 

 الذي ينتج I3Cغن وجود احد اهم المركبات الفعالة فيه وهو 

في مختلف افراد العائلة الصليبية ، اذ يعمل على ايقاف الدورة 

 ، من خالل التأثير في جينات الدورة G1/Sالخلوية في طور 

 Cyclin و ٫Cyclin D1 E اذ يثبط    , الخلوية نفسها

dependent kinase 2,4,6 في حين يحفز ، P15  وP21 و 

P27 . أو إنه قد أثر في عملية الموت الخلوي المبرمج

Apoptosis ذ يثبط نواتج الجينات البروتينيةا Bcl-xL و 

Bcl-2 و Survivinل  ويحفز بالمقابل اCaspase-3 و  

Baxو Caspase-9ا سرطان الثدي و البروستات و  في خالي

 Isothiocyanateاما مركب . [19]القولون و ابيضاض الدم 

(ITC) يعد أحد المركبات الفعالة بايولوجياً في نبات ُ  الذي

-DNA (DNAل الشلغم ، فانه يسبب تقطيع ا

Fragmentation) وتحفيز Caspase-3 وذلك عند معاملة 

 خاليا سرطان القولون بهHT-29 اذ ،  يقلل من حيوية هذه

 ساعةمن المعاملة 48مل بعد / مكغم 7.08الخاليا بالتركيز 

[20].  

 المرتبط Glucoraphasarin وهو (GRH-ITC)أما مركب 

 Cell)(فأنه يقلل من تضاعف   Isothiocyanate مع

proliferation ثالثة أنواع من خطوط خاليا سرطان 

و ) HT-29 ، TCT-116، Lovo(القولون البشري و هي 

 dose-dependentذلك إعتماداً على الجرعة المستخدمة 

وهذا يدعم ماتوصلت إليه هذه الدراسة فقد قلل المستخلص (

 Hela و AMN-3 و Hep-2المدروس من حيوية خاليا 

، اذ يحفز المركب ) بجرع معينة وهي المرتفعة بصورة عامة

(GRH-ITC) الموت الخلوي المبرمج ، من خالل زيادة 

 بعد ثالثة BCl-2 ، في حين يقل بروتين Baxعبير بروتين ت

فضالً عن إنه يمتلك , أيام من التعريض في الخطوط الثالثة

فعالية مضادة لألكسدة غير مباشرة من خالل تفعيل األنزيمات 

       (Phase П detoxifying enzymes)المضادة للسمية

] 14 [.  

 Glucoraphasatin و Glucorapheninيمتلك المركبان 

 Glucosinolates (GLS)اللذان هما نواتج تكسير المركب 

أو تنشيط  phase Ị طفعالية مضادة للسرطان ، من خالل تثبي

phase П ألنزيمات Xenobiotic metabolizing 

enzyme ] 21 [ . تعد خضروات العائلة الصليبية هي ُ إذ

اليات  التي تتداخل مع الفعGLSالوحيدة التي تحتوي مركبات 

 و تمنع عملية Intracellular processesالخلوية الداخلية 

  .] Tumorgenesis ] 13التسرطن 

  الذي قد   Brassicaاما المركب األهم الموجود في جنس 

 تعزى له الفعالية المثبطة  لحيوية الخاليا السرطانية في هذه

 الذي Diindolyl methane (DIM) ’3,3الدراسة ، فانه 

 المجاميع العالجية المتطورة طبياً و الواعدة مستقبالً ُيعد من

 multi-targetedفي عالج السرطان ذات االهداف المتعددة 

anti-cancer drugs التي التزال قيد البحث و التطوير ،إذ 

  .إن آلية عمله غير معروفة بصورة كاملة

 بتفعيل او تثبيط العديد من المستقبالت النووية DIMيقوم 

nuclear receptor كما تتمكن من تحوير العديد من ، 

انزيمات الدورة الخولية ومنها Signaling مسارات قدح 

فضالً عن ذلك فان هذا المركب . ] Kinase ] 22الكاينيزات 

 على البقاء في MCF-7يحفز خاليا سرطان الثدي البشري 

طة ا من الدورة الخلوية ، مما يسبب توقفها بوسG1طور 

 في ATPaseكمايثبط وبشدة انزيم . P21ر الجين زيادة تعبي

المايتوكوندريا ويحفز معنوياً انتاج مركبات االوكسجين الفعالة 

   Reactive oxygen species (ROS) ] 23 [.  

 في خاليا سرطان الثدي البشري DIMكذلك يؤثر المركب 

MCF-7من خالل تحفيز افراز انترفيون كاما   γ INF- 

بيرة في منع تطور االورام االولية المغروسة ذات االهمية الك

 يوقف عملية صنع DIMل فضالً عن ذلك فان ا .] 25 ، 24 [

 و االنقسام اعتماداً على التركيز المستخدم في خاليا DNAل ا

  من خالل تثبيط انزيميHep-G2سرطان الكبد البشري 

DNATopoisomeras П alpha وDNA 

Topoisomerase Ị and П beta ] 26 [.  
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عند العودة الى النتائج ، نجد ان مستخلص جذور الشلغم الخام 

فالتراكيز المرتفعة حسب هذه . قد عمل باتجاهين متعاكسين

الدراسة قد ثبطت نمو الخاليا اعتماداً على وقت التعريض 

في حين ان التراكيز الواطئة قد حفزت نمو . ونوع الخاليا

%) 100( مقارنة بالسيطرة الخاليا السرطانية بانواعها الثالث

وهذا يشير الى ان .  ساعة72،  السيما عند التعريض لمدة 

 [ (Biphasic effect)المستخلص قيد الدراسة يمتلك تأثير 

 ، فهناك الكثير من Hormetic effectاو مايسمى . ] 27

المركبات الكيميائية العالجية و المضادات الحياتية والسموم 

 ، اذ تعمل بتراكيز Hormesisل رة اتنقاد في عملها لظاه

واطئة على التحفيز مماقد يكون مفيداً للكائن الحي السيما عند 

تنشيط الخاليا المناعية ، في حين تسبب الجرعات العالية 

  .] 28 [تثبيط جزئي او كلي للخاليا 

ومن الجدير بالذكر ان المستخلص المستخدم في هذه الدراسة 

 انه يحوي العديد من انواع المركبات هو مستخلصاً خاماً ، اي

الفعالة التي تم التطرق الى فعاليتها او التي لم يرد ذكرها ، 

مما يدعم نتائج ظهور التضادية في التأثير على الخاليا 

فمن المحتمل ان . السرطانية اعتماداً على التركيز المستخدم

ثبيط االول يسبب ت يكون تأثيره على المادة الوراثية باتجاهين،

  .لجينات معينة ، في حين يحفز االخر النمو و التضاعف

وممايجب التطرق اليه ، ان تاثير المواد المضادة للسرطان 

اليختلف حسب نوع الخاليا فقط، و انما حسب تمريره الخاليا 

Passag وذلك بسبب حدوث طفرات بالمادة الوراثية بعد عدة 

ات الخلوية وبذلك سوف تختلف المستضد. ] 29 [تمريرات 

اما عالمياً . للخاليا السرطانية فضالً عن خصائصها االخرى

فتدرس الخاليا االم او التمريرات القريبة منها تالفياً لذلك 

فضالً عن ان الخلية السرطانية االم المعزولة من المريض .

تختلف وراثياً ومستضدياً عن تلك التي نميت لفترات طويلة 

شبه ماموجود في الخاليا االصل فالهيئة الكروموسومية الت

مما ينتج عنها اختالف االستجابة للمادة , التي نشات منها

لذلك تعد هذه النتائج دليل اولي . ] 30 [العالجية المدروسة 

على وجود التأثير التثبيطي خارج الجسم الحي ، ومن ثم 

  .اختبار الكفاءة العالجية داخل الجسم الحي
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