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 الخالصة 

والقلويدي الخام لقشور نبات الرمان الداخلية  في انقسام  الخام هدفت الدراسة الحالية الى اختبار تاثير المستخلصين الكحولي

خاليا اللمفاوية لدم االنسان في الطور االستوائي . قورنتت فعاليتة المستتخلل الكحتولي متل فعاليتة المستتخلل القلويتدي فتي 

متايكرو رترام 4000,2000,1000,500 ،  250،  125  تثبيط معامل االنقسام الخلوي في الخاليتا اللمفاويتة ع تد التراكيت  

مل لكل م هما على التوالي وقورنت هذه التراكي  كل م هما مل مركب الكولجسين . حقق المستخلل القلويتدي نستب توقت  \

متل \مايكرو رترام  400في الطور االستوائي اعلى مما حققها المستخلل الكحولي في التركي  الم خفضة وفي اعلى تركي  

متن مقارنتة بفعاليتة الكولجستين . كتذلد تتم دراستة لمعرفتة تتاثير بعت  المكونتات  %91ن لقد حقق كتل م همتا نستبة ت يتد عت

الفعالة الموجودة فتي مستخلصتات قشتور الرمتان ا  تتم استتخدام مستخلصتات كحوليتة وقلويديتة  متن قشتور الرمتان ودراستة 

وستر ان  Hella cell lineن الترحم التأثير السمي لهذه المستخلصات على نمو الخاليا الورمية المتمثلة بختط خاليتا ستر ا

ومقارنتهتتا فتتي المختبتتر متتل الستتيطرة . ائهتترت ال تتتائع  وجتتود فتترور مع ويتتة فتتي التتتاثير الستتام  RDالعضتتلة البشتتري 

للمستخلصات الكحولية على الخطو  السر انية اعتمادا علتى التركيت  ومتدة التعتري  حيتت اتملت الدراستة فتترة الحضتن 

هرت ال تائع ان التأثير السمي لكتال المستخلصتين اعتمتد علتى التركيت  المستتخدم  و لتد باستتخدام ساعة. وأئ  24الذي يبلغ 

متتايكرو رتترام, متتل، كتتان لتراكيتت  المستتتخلل  4000,2000,1000,500،  250،  125ستتبعة تراكيتت  لكتتل م همتتا وهتتي 

يت  المستتخدمة ، وكانتت أعلتى نستبة متن تعريضتها للتراك (Hella)فتي ختط خاليتا  (P<0.05)القلويدي الخام تتأثير مع توي  

على التوالي بعد فترة حضتن  ,%75.08 50.50%مايكرو ررام,مل للمستخلصين أ  بلغت  (4000)تثبيط نمو ع د التركي  

(مكغتم (4000ع تد التركيت   40.15 %للمستتخلل الكحتولي  (RD)وبلغت اعلى نسبة تثبيط نمو في خط خاليتا  ساعة، 24

 ساعة.  24بعد مدة حضن  67.75%لخط خاليا وللتركي  نفسه . وكانت نسبة تثبيط مل\

 .   نبات الرمان :ال بيبات الدقيقة :الخاليا السر انية الكلمات المفتاحية :
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Abstract  

This research was designed to study the effect of alcohol and alkaloids extract of Punica 

granatum in vivo on Lymphoid cell division of human blood  in the equatorial phase also this 

study test toxic extracts in lymphatic cell in human used concentration 125 ,250, 500, 1000, 

2000, 4000 g\ml and compared with colchicine.The results showed that alcohol and 

alkaloids  relatively have acute toxic increased 91% in 4000 g\ml concentration with 

colchicien and. This study aimed to investigate the effect of the alcohol and crude alkaloids 

extracted from Punica granatum the on two malignant cell lines Hella and RD. Also this 

study included evaluation of the effect of these extracts on several cytogenetic parameters 

.The cytotoxicity of the alcohol extract and crude alkaloids extract was investigated  on the 

cancer cells line, Hella and RD. Toxic effect for both extracts was indicated by rate of 

proliferation inhibition.The alkaloids extract showed the inhibition of Hella cell line at 

percentage 18.61-75.08% more than the alcohol extract 7.87- 50.50% at concentrations: 62.5-

4000 g/ml. The rate inhibition of alkaloids extract for RD cell line 10.48.-67.75 was higher 

than that of the alcohol extract   9.98-40.15 at the concentrations 62.5 and 4000g/ml.  

Key word: Punica granatum: tumor :alkaloids  
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 المقدمة

نالت األعشاب الطبية اهتماماُ كبيراُ م ذ القدم و لد لقتدرتها الكبيترة علتى تستكين األلتم والشتفاز، وال عل تا نعتمتد عليهتا حتتى  

 ب األعشاب يكمل العالجات التقليدية في الغالب فيوفر أدوية مأمونة على  يوم ا هذا في تحضير عدد  كبير من االدوية ألن

جانبية على رترار كتل األدويتة، لتذا فمتن الضتروري أال ت ختذ اال ًا الررم من ان بع  ال باتات قد ت تع مركباتها الفعالة آثار

نتات الكيميائيتة التتي يحتتوي عليهتا لتذا بااراف مختل. تتوق  قدرة الدواز العشبي على التأثير في أنظمة الجسم علتى المكو

بدأ الباحثون في القرن الثامن عشر باستخالص وع ل هذه المواد من ال باتات وم ذ  لد الوقتت أعتتدنا ال ظتر التى االعشتاب 

لل باتتات كثتر االهتمتام بالمكونتات الفعالتة  مركبتات االيت  الثتانوي(  (.1وتأثيراتها بداللتة المكونتات الفعالتة التتي تحتويهتا  

الطبية بوصفها عالجاُ للسر ان أ  تمتلد تلد المركبات خصائل عالجية تختلت  فتي تأثيراتهتا فتي الخليتة الستر انية ا  قتد 

(،ومتتن هتتذه المركبتتات التتتي اثبتتتت 2تكتتون لهتتذه المركبتتات فعاليتتة تثبيطيتتة تتت دي التتى قتتتل الخليتتة الورميتتة او ايقتتاف نموهتتا  

يتتا الستتر انية هتتي المركبتتات القلويديتتة وتعتتد متتن أهتتم وأكثتتر المركبتتات الفعالتتة الموجتتودة فتتي فعاليتهتتا المثبطتتة لتكتتاثر الخال

المستخلصات ال باتية، أ  تمتاع بسميتها العالية للخاليا نتيجة تأثيرها في عدة آليات فتي الخليتة وم هتا االنقستام الخلتوي او فتي 

(.ومتتن أهتتم هتتذه Apoptosis  3ي مرحلتتة المتتوت المبتترمع مرحلتتة تستتبق االنقستتام او تحفيتت  الخاليتتا الستتر انية للتتدخول فتت

( وخاصتتة taxanes ،paclitaxel و  colchicineو Vinca alkaloid (Vincistine &Vinblastine)القلويتتدات 

docetaxel  التي تستتخدم بشتكل كبيتر بوصتفها مركبتات مضتادة لالنقستام متن ختالل عملهتا علتى دي اميكيتة نبيبتات المغت ل

( . ونظترا  للتدور التذي تقتوم بته 4( التي لها دور مهم فتي انفصتال الكروموستومات ختالل االنقستام الخيطتي   خيو  المغ ل

 Chemotherapeuticال بيبات الدقيقة في انقسام الخلية االمر الذي جعلها الهدف الم اسب لتطتور ادويتة العتالل الكيميتائي 

drugs السر انية، لذا صار التوجه للبحت عن انواع اختر  متن المركبتات  ضد ال مو السريل والتوالد رير الطبيعي للخاليا

م ها القلويدات الستخالصها ومعرفة تاثيرها في االنقسام الخلوي. ونظراُ الحتواز قشور الرمان  على مركبتات القلويديتة لتذا 

هذا ال بات عتدة أستماز فتي اللغتة  لق على  P. granatumُنبات الرمان االسم الشائل له تم اختيار ال بات في هذه الدراسة.  

( . الرمتان متن lythraceae  5 يص   نبات الرمان ضتمن رتبتة استيات  اتعبة مغطتاة البتذور فصتيلة الخثريتة م ها جل ار:

متر االورار متساقطة االعهار  ث ائية الج س الثمترة كرويتة تحمتل  8نباتات متوسطة الحجم سريعة ال مو وتصل الى ارتفاع 

أتجهتت أنظتار  (.6ثمرة جلية القوام تحتوي الثمرة على الكثير من البذور، يكثر في م ا ق مختلفتة متن العترار  تاجا قشرة ال

البتاحثين فتي الست وات األخيترة التى أهميتة استتخدام بعت  األعشتاب الطبيتة فتي محاولتة لعتالل متر  الستر ان م هتا متادة 

ا  وجتد انته يثتبط عتدة أنتواع متن الخطتو    P. granatum رمتان لذا تم ااختيار القلويدات المع ول متن قشتور ال القلويدات

الخلوية السر انية البشرية المقاومة للعقاقير المتعددة من خالل م ل بلمرة ال بيبات الدقيقة وتثبيطه لتكاثر الخاليا وحثها علتى 

األعشتاب الطبيتة فتي محاولتة  (.أتجهت أنظار البتاحثين فتي الست وات األخيترة التى أهميتة استتخدام بعت 7الموت المبرمع   

المستخلل من نبات السبحبح ا  وجد انته يثتبط عتدة أنتواع متن الخطتو   Tryptanthrinقلويد لعالل مر  السر ان م ها 

الخلوية السر انية البشرية المقاومة للعقاقير المتعددة من خالل م ل بلمرة ال بيبات الدقيقة وتثبيطه لتكاثر الخاليا وحثها علتى 

ونجحتت فتي استتخدام المستخلصتات ال باتيتة ومن الدراسات العراقية الحديثة التي اهتمت بهذا الجانب . (8الموت المبرمع   
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( Convolvulues arvensis  9في تثبيط نمو خطو  الخاليا السر انية خارل الجسم الحتي وداخلته واتملت نبتات المديتد 

إ  توصلت هذه الدراسات إلى ان لهذه المستخلصات تأثيرات سمية في أنتواع مختلفتة متن خطتو  الخاليتا الستر انية، كتذلد 

عتتتن القلويتتدات متتتن قشتتور الرمتتتان . وماعالتتت البحتتتوا جاريتتة وم هتتتا الدراستتة الحاليتتتة الختبتتار فعاليتتتة  لغتتر  الكشتت 

 المستخلصات ال باتية سعيا  ومحاولة الختبار المستخلصات ال باتية على الخاليا السر انية ودراسة مد  تاثيرها .

 المواد طرائق العمل

لغتر   10)حضير المستخلل الكحولي الخام حستب متا ورد فتي  وأتبعت  ريقة في تتحضير المستخلصات ال باتية  .1

 1:10متتل متتن الكحتتول ب ستتبة  250رتتم متتن مستتحور االبصتتال المجففتتة فتتي  25إعتتداد المستتتخلل الكحتتولي تتتم نقتتل 

ستاعة بعتدها راتح ال متو ل ثتم نقتل بعتد  لتد التى جهتاع الطترد  24وعن,حجم في دورر عجاجي مغلق، وتركت لمدة 

دقتتائق، جمتتل الرائتتق ووعع فتتي ا بتتار جافتتة ،تركتتت فتتي حاضتت ة  10دورة,الدقيقتتة لمتتدة  3000المركتت ي وبستترعة 

للحصول على مستخلل جاف، بعد  لد تمت ا ابة المستتخلل ال تاتع فتي حجتم معلتوم متن الكحتول وعتد هتذا محلتول 

لسكستوليت وحستب م. جر  تحضير المستخلصات القلويدية الخام لل بتات بأستتخدام جهتاع ا°4الخ ين حفظ في بدرجة 

التي نفذت للحصول على المستتخلل القلويتدي الختام إ  أختذت ( بأستخدام جهاع السكسوليت  11الطريقة المتبعة في  

وأضتي  إليته الهكستان  Soxhlet، ثم وضتل فتي جهتاع السوكستليت Thimbleرم من القشور ووضعت في  20كمية 

م وهتي درجتة حترارة (60-40ستاعة فتي درجتة حترارة  12إلعالة الدهون والكلوروفيتل وأجتري االستتخالص لمتدة 

ولمدة ثالا ساعات، ثتم  reflex% في جهاع  70تبخر المذيب المستخدم، بعدها تم نقل المسحور إلى كحول الميثانول 

راح المستخلل بعدها تم تركيت  المستتخلل الكحتولي بالحاضت ة ولمتدة يتوم ثتم تمتت معاملتة المستتخلل بت  حتام  

ولمتتتدة نصتتت  ستتتاعة ، ج ئتتتت هتتتذه الطبقتتتة إلتتتى  بقتتتتين باضتتتافة  reflexفتتتي جهتتتاع  HCl 1%الهيتتتدروكلوريد 

الكلوروفورم لها في قمل الفصل مل الترل، فالطبقتة العليتا هتي الطبقتة المائيتة والطبقتة الستفلى هتي  بقتة الكلوروفتورم 

روحية ليتبخر وُع لت مجموعتة الحاوية على القلويدات ، بعد  لد تم التخلل من الكلوروفورم بتركه في الحاض ة الم

 القلويدات بوصفها ناتجا  نهائيا .

دراسة تاثير المستخلصات الكحولية والقلويديتةعلى وقت  نمتو االخاليتا فتي الطتور االستتوائي ومقارنتهتا بالكولجيستين  .2

 .12)واتبعت  ريقة  

 خطو  الخاليا السر انية ااتملت نوعين من خطو  الخاليا السر انية  .3

  250سر ان الرحم وقد استعمل هذا الخط ع د التمريرة خط خاليا   .أ

 235خط خاليا سر ان العضلة البشري وقد استعمل هذا الخط ع د التمريرة  .ب

واجريت مصل العجل البقري  %10الم ود  RPMI1640تم الحصول على هذه الخطو  المذكورة وهي م ماة على وسط 

  (13)الخطوات بال رع ال سيجي تحت ئروف معقمة بحسب  
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 اختبار السمية الخلوية  للمستخلصين الخام في نمو الخطوط الخلوية السرطانية

مل من التراكي  المحضرة آنيا  لكل من المستخلل الكحولي والقلويدي باستعمال الوسط ال رعي الخالي من  (0.2)أضي  

( مايكرو ررام,مل، وبواقل اربعة مكررات لكل تركي . كما تم 2000،4000،  1000،  500 250,، 125 (المصل وهي

 PBSواربعة مكررات للسيطرة اضي  اليها  DMSO(dimethal slfoxid)عمل اربعة مكررات للسيطرة باستخدام 

أخرل الطبق من الحاض ة  14)مل من الوسط ال رعي الخالي من المصل، وبحسب  ريقة   (0.2)والتي أضي  لها 

دقيقة، بعدها اخرل  20من صبغة الب فسع البلوري لكل حفرة وأعيد الطبق الى الحاض ة ليحضن لمدة  (50l)وأضي  

لحين عوال الصبغة ال ائدة وتركت الخاليا لتج   إ  ان الخاليا الميتة  (PBS)الطبق وأعيلت محتوياته ورسلت بمحلول 

جهاع المطياف الضوئي الخاص با بار المعايرة الدقيقة بطول تأخذ الصبغة أما الحية فال تأخذها، قُرأت ال تائع باستخدام 

نانوميتر.تم تحديد معدل تثبيط ال مو للخاليا السر انية على وفق المعادلة المشار اليها من خالل تحويل قيم  492موجي 

مئ ية  التأثير السمي للمستخلصين الكحولي والقلويدي لقشور الرمان في الخطو  الخلوية السر انية الى نسب

.B/A) x 100-Inhibition Rate (IR)% = (A. 

  التحليل االحصائي

لغتر   Complete Randomized Design (CRD)حللت نتائع الدراسة احصائيا  باستخدام التصميم العشوائي الكامل 

 Duncan's multiple testأختبتتار مع ويتتة الفروقتتات بتتين معتتدالت المعتتامالت باستتتخدام اختبتتار دنكتتن متعتتدد الحتتدود 

 .SPSSوباستخدام البرنامع االحصائي الجاه  

 النتائج والمناقشة

دراسة تأثير المستخلص الكحولي الخام لثمار قشور نبات الرمان والمستخلص القلويدي بوصفهما مواد مضادة ألنقسام 

 ساعة. 24الخاليا اللمفاوية لدم االنسان لمدة حضن 

اللمفاوية لدم االنسان وب سب مختلفة  ي الخام لقشور الرمان أد  إلى إيقاف انقسام الخاليابي ت ال تائع إن المستخلل الكحول

.كانت نسبة الخاليا المتوقفة في الطور االستوائي (2( وأعدادت ال سبة مل عيادة التركي  كما في الشكل   1كما في الجدول  

، 2000، 1000، 500، 205، 125التراكي   % ( في %2.90 ، %2.43 ،  %2.53 ، %2.21 ، %1.10 ، 0.30 

%. وكان الفرُر مع ويا  4.20( مايكرو ررام,مل على التوالي. إما ال سبة في السيطرة المعاملة بالكولجسين فكانت 4000

من % 7.14مكغم,مل بلغت نسبة الخاليا المتوقفة  125بين نسب الخاليا المتوقفة في جميل التراكي . ع د المعاملة بالتركي  

مكغم  4000ع د التركي    69.04%ملغم,مل واعدادت إلى  1000% ع د التركي  50السيطرة، وأعادت هذه ال سبة إلى 

مل. إلختبار فعالية المستخلل القلويدي الخام في ايقاف انقسام خاليا ادت المعاملة به الى حدوا عيادة في معدل االنقسام \

% و 0.56(. كانت نسبة الخاليا المتوقفة في الطور االستوائي 1ا موضحة بالجدول للخاليا اللمفاوية كلما عاد التركي  كم

( مايكرو 4000، 2000، 1000، 500، 250، 125%  في التراكي  3.83% و  3.50% و 3.33% و %2.33 ، 1.60

بين نسب الخاليا المتوقفة %. وكان الفرر مع ويا  4.20ررام,مل على التوالي. إما نسبة الخاليا المتوقفة في السيطرة فكانت 
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مل كانت نسبة الخاليا المتوقفة في الطور االستوائي \مكغم 125في جميل التراكي  والسيطرة. ع د المعاملة بالتراكي  

مل واستمرت ال يادة حتى وصلت \مكغم 250% ع د التركي  30.09% واعدادت هذه ال سبة لتصل 13.33

 .2,3)مل  كما موضح بالصور \مكغم  4000% ع د التركي  91.19ال سبة.

في دليل االنقسام  الخاليا  لقشور نبات الرمان(: تاثير تراكيز مختلفة من المستخلص الكحولي والقلويدي الخام 1الجدول )

 اللمفاوية لدم االنسان بداللة الطور اإلستوائي المتوقف

 التركي 

 مل\مايكروررام
 ويدي الخامالمستخلل القل المستخلل الكحولي الخام

 
نسبة الخاليا في الطور اإلستوائي 

 الخطا القياسي ±

ال سبة المئوية 

 من السيطرة

± نسبة الخاليا في الطور اإلستوائي 

 الخطا القياسي

ال سبة المئوية 

 من السيطرة

 4.20±0.00 السيطرة

a 
 

0.00±4.20 

a 
 

125 0.11±0.30 

f 
7.14 

0.56±0.56 

f 
13.33 

250 0.20±1.10 

e 
26.19 

0.11±1.60 

e 
30.09 

500* 
0.17±2.21 

d 
36.42 

0.08±2.33 

d 
55.47 

1000* 
0.11±2.53 

c 
50.00 

0.08±3.33 

c 
79.28 

*2000 
0.17±2.43 

c 
57.82 

0.40±3.50 

c 
83.33 

*4000 
0.051±2.90 

b 
69.04 

0.03±3.83 

abc 
91.19 

• الحروف المختلفة في العمود الواحد تعني وجود فروق معنوية( عند مستوىP<0.05. ) 

• وجود العالمة )*( على الجرعة يعني االختالف بين معدل دليل االنقسام لكال المستخلصين معنويا عند مستوى

(P>0.05 ) 
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مل للمستخلص    \مكغم  4000 استوائي متوقف للخاليا اللمفاوية لدم االنسان عند استخدام التركيز  ( طور(2الصورة 

 .  ( 400X)الكحولي الخام

 

مل للمستخلص \مكغم  4000 ( طور استوائي متوقف لخاليا اللمفاوية لدم االنسان عند استخدام التركيز3الصورة )

 .(400X) القلويدي الخام 

ئع يمكن االستدالل على ان المستخلل الكحولي الخام والقلويدي الخام لقشور نبات الرمان  له القابلية على من خالل ال تا

ايقاف الخاليا اللمفاوية في الطور االستوائي ، في هذه الدراسة اثبتت ال تائع امكانية استخدام المستخلل الكحولي والقلويدي 

 ة، قد  يكون هذا المستخلل او القلويد مشابها للقلويدات المستخدمة فيعلى استخدامه بوصفه مضادا للسر انات الصلب

الموجود  Taxolالمشتق من  paclitaxolمركبات   وقد ااع استخدام القلويدات مثل، ص اعة العقاقير المضادة للسر ان

في نبات الطقوس اليقاف االنقسام الخلوي في الطور االستوائي من خالل عملها على م ل اعالة بلمرة ال بيبات الدقيقة مسببة 

اعاقة الدورة الخلوية وايقافها في مرحلة االنتقال بين الطور االستوائي واالنفصالي الذي يصاحبه عدم انتظام اصطفاف 

. يحف   لد التأثيرات المباارة للعقار في (15) ز المغ ل وتغيير في ترتيب المغ لالكروموسومات في خط استوا

مما ي دي الى فتح مسام انتقال ال فا ية في  Bcl-2وهذا االرتبا  يحف  فسفرة  Bcl-2المايتوكوندريا ا  يرتبط بالجين 

وي ثر ايضا  في تحرير  Cوكورم مما يسبب تحرير السايت PTP (permeability transition pore)المايتوكوندريا 

 (. 16ايونات الكالسيوم من المخ ون داخل الخلوي  
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والمركب المشخل من  Nerium oleander( المستخلصات الخام  المائي، الميثانولي( ألورار نبات الدفلة 17استخدمت 

توق  في الطور االستوائي في بدال  من الكولجسين، سجل وجود انقسام خلوي م Oleandrinهذا ال بات هو األول درين 

ع د استخدام المستخلل الكحولي الذي سجل أعلى نسبة مئوية من السيطرة إ   1.14الخاليا اللمفاوية لدم اإلنسان، ب سبة 

 %(.هذا يدل على ان عدد الخاليا المتوقفة في الطور الستوائي كانت اقل مما اثبت في هذه الدراسة.  22.75كانت  

 Hellaرطاني الخط الخلوي الس

ساعة  24ولمدة حضن  Hellaتأثيرا  مثبطا  في نمو الخط الخلوي السر اني الكحولي ( إن لهذا المستخلل 2يبين الجدول  

 62.25% ع د التركي  7.8ررام,مل وبفرر مع وي عن السيطرة إ  بلغت نسبة التثبيط  مايكرو 62.25، بدأ بالتركي  

مكغم,مل على التوالي، وكانت   4000و 2000% ع د إستخدام التركي ين50.50% و 41.28مل وأعدادت إلى \مكغم

 2000و1000وبين التركي ين  1000و 500الفرور مع وية بين جميل التراكي  المستخدمة والسيطرة ما عدا التركي ين 

 Hellaالخلوي السر اني  مل على التوالي .يبين الجدول نفسه إن للمستخلل القلويدي تأثيرا  مثبطا  في نمو الخط\مكغم 

مل وبفرر مع وي عن السيطرة إ  بلغت نسبة التثبيط ,مايكروررام 62.5ساعة، بدزا  بالتركي   24ولمدة تعري  

 4000% ع د التركي 75.08مكغم,مل  وتدريجيا إلى    1000% ع د التركي 61.62%، وإعدادت ال سبة إلى 18.61

 125و  62.5راكي  المستخدمة والسيطرة ولم يكن الفرر مع ويا  بين التركي ين مكغم,مل. وكان ه اك فرر مع وٌي بين الت

 . (4وه اك فرر مع وي بين كافة التراكي  االخر  كما موضحة بالصورة  مل \مايكرو ررام 

التثبيط في الخط السرطاني  : تاثير تراكيز مختلفة من المستخلص الكحولي والقلويدي لقشور الرمان على نسب  1جدول 

Hella  الخطا القياسي(.± ساعة )المتوسط  24لمدة تعريض 

 التركي 

µg/ml  

 المستخلل القلويدي الخام المستخلل الكحولي الخام

 الخطأ القياسي± نسبة التثبيط الخطأ القياسي ±نسبة التثبيط

  h      0.00±1.15   j      0.00± 1.17 السيطرة

*62.5 g   0.81±7.86 g    0.81± 18.61 

*125      f  0.30± 13.16 f     0.30±20.95 

250 e   0.23±24.89 e     0.23±34.90 

*500 d  0.33± 31.28 d     0.33±47.73 

*1000 c  1.12± 36.21 c    1.12± 61.62 

*2000 b   0.37± 41.28 b    0.37± 70.46 

*4000 a    0.60±50.50 a    0.60± 75.08 

 (P<0.05الحروف المختلفة في العمود الواحد تدل على  وجود فروق معنوية عند مستوى ) •
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                           A                                            B                                               C    

( A ساعة للمستخلص الكحولي والقلويدي. 24مكغم/مل بعد  4000عند تركيز  Hellaمقارنة بين خاليا  (4الصورة)

 المعامل بالمستخلص الكحولي عند تركيز  Hella( الخط الخلوي Bالذي يمثل السيطرة ) Hellaالخط الخلوي السرطاني 

 4000 المعامل بالمستخلص القلويدي عند تركيز  Hella(الخط Cالفراغات بين الخاليا . ) مكغم/مل ويوضح4000

 .400Xمكغم/مل ويوضح الفراغات بين الخاليا 

 RDالخط الخلوي السرطاني 

 ساعة 24المستخلص الكحولي والقلويدي لقشور نبات الرمان لمدة تعريض 

مكغم,مل  62.5بدزا  بالتركي   RD( إن لهذا المستخلل تأثيرا  مثبطا  في نمو الخط الخلوي السر اني 3يبين الجدول  

% بفرر مع وي ع د التركي  40.15% وت داد نسبة التثبيط لتصل إلى 8.98وبفرر مع وي كبير عن السيطرة ب سبة تثبيط 

وبين التركي ين 1000و 500وبين التركي ين 125 و 62.5مكغم,مل. بي ما لم يالحظ فرر مع وي بين التركي ين  4000

مل على التوالي ،اما باقي التراكي  لوحظ فرر مع وي بين التراكي  وبين السيطرة.اوضحت نتائع \مكغم  2000و 1000

 62.5بدزا  بالتركي   RDتخلل القلويدي تأثيرا  مثبطا  في نمو الخط الخلوي السر اني التحليل االحصائي  إن للمس

 4000% ع د التركي   67.75%.واعدادت ال سبة  ا  بلغت 10.48مكغم,مل، وبفرر مع وي عن السيطرة ب سبة تثبيط 

 . 5)كما موضحة بالصورة  مكغم,مل.  ه اك الفرر مع ويا  بين التراكي  كافة والسيطرة

 

 

 

http://dx.doi.org/10.24237/djps.1304.299D


 

   

 الكحولية الخام والقلويدية في الخاليا اللمفاوية لدم  Punica granatum (L.)  تأثير مستخلصات قشور الرمان   

 االنسان وخطين من خطوط الخاليا السرطانية

زينة طه عبد الحافظو  اسماء عمار حسن ، ابراهيم هادي محمد ، اسراء طارق عاكول  

 

55 Vol: 13 No:4 , October 2017 

DOI : http://dx.doi.org/10.24237/djps.1304.299D  

     P-ISSN: 2222-8373 

     E-ISSN: 2518-9255   

 

بتأثير تراكيز مختلفة من المستخلص الكحولي الخام  RD(: نسب التثبيط في الخط الخلوي السرطاني 3جدول )

 ساعة. 24والمستخلص القلويدي الخام لقشور الرمان لمدة 

 التركي 

µg/ml  

 المستخلل القلويدي الخام المستخلل الكحولي الخام

 الخطأ القياسي±  التثبيطنسبة  الخطأ القياسي ± نسبة التثبيط

  J      0.00±1.14   h     0.00± 1.15 السيطرة

*62.5 fg    0.33±8.98 g    0.36± 10.48 

*125 f   0.33± 9.99 f     0.31±13.13 

*250 e   1.40±12.53 e     0.79±17.08 

500 d  0.33± 17.53 d     0.63±21.35 

1000 c  3.18± 23.82 c    1.36± 32.81 

*2000 b   0.48± 31.71 b    1.20±52.86 

*4000 a    1.99±40.15 a    0.59± 67.75 

( بحسيب اختبيار P>0.05الحروف المختلفة فيي العميود الواحيد تيدل عليى  وجيود فيروق معنويية عنيد مسيتوى ) •

 دنكن متعدد الحدود.

 

                         C                                            B                                                 A                          

للمستخلصين الكحولي والقلويدي  تعرض ساعة 24مكغم/مل بعد  4000عند تركيز  RD خاليا (  المقارنة بين5الصورة ) 

المعامل RD (الخط الخلوي Bالذي يمثل السيطرة ويوضح خاليا الخط الكثيفة. ) RD( الخط الخلوي Aلقشور الرمان. )ِ

المعامل  RD(الخط الخلوي Cمكغم/مل ويوضح الفراغات بين الخاليا . ) 4000بالمستخلص الكحولي عند تركيز 

 .400Xمكغم/مل ويوضح الفراغات بين الخاليا  4000بالمستخلص القلويدي عند تركيز 
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لدراسة ت يد ما توصَل إليه العديد من الباحثين في دراسات محلية حول امتالك المستخلصات ال باتية فعالية ان نتائع هذه ا

مضادة للخاليا السر انية، وتعتمد هذه الفعالية بشكل أساس على التركي  المستخدم من هذه المركبات ونوع المستخلل 

ر المستخلصات الخام في خطو  الخاليا المدروسة، قد يعود إلى ومد  حساسية الخاليا السر انية..وجدَ تبايٌن بين تأثي

(، كما يع   التباين في 19 بيعة المركبات الموجودة في كل مستخلل وتفاعلها مل الطبيعة االيضية لكل نوع من الخاليا  

الخاليا بين نوع وأخر  استجابة الخاليا السر انية تجاه المستخلصات المستخدمة إلى تباين المستقبالت الموجودة على سطح

معتمدة التركي   RDو Hella. أئهرت المستخلصات الخام بشكل عام تأثيرات تثبيطية في خاليا 20)من   المستخلصات 

وعلى مدة التع ري  ، فقد كانت حيوية هذه الخ اليا ت خف   بش كل مع وي مل إعدياد التركي  ، إ  يالحظ فيها ارتفاع 

الفعالية التثبيطية لتلد المستخلصات مل عيادة التركي  ، وهذا كان واضحا  وال سيما في حالة المستخلل القلويدي الذي أبد  

مستخلل الكحولي في هذه الخاليا . و يرجل سبب  لد إلى احتواز هذه المستخلصات على مركبات ت ثر فعالية أعلى من ال

 Arrest cell cycleفي الحالة الفسلجية لهذه الخاليا ، و احتوائها على مركبات تعمل على إيقاف دورة الخاليا السر انية 

مركبات تحف  الخاليا السر انية على الموت المبرمع ( ، أو احتوائها على (21ع د  ور معين وتم عها من االنقسام

Apoptosis  وقد يتباين تأثرهما. في هذه الدراسة 22. قد ت ثر المستخلصات في كل من الخاليا الطبيعية والسر انية )

كغم,مل م 4000ع د التركي   Hellaحقق كل من المستخلصين الكحولي الخام والقلويدي الخام، أعلى نسبة تثبيط في خاليا 

% على 67.85% و RD 40.42% على التوالي، بي ما كانت نسبة التثبيط في الخط الخلوي 75.08% و 50.50إ  كانت 

التوالي. وكان الفرر بي هما مع ويا في الجرعات األدنى من  لد فقد حقق المستخلل الكحولي الخام نسبة تثبيط أعلى من 

المكونات الموجود في وحدة الحجم في كل م هما،   كما إن تقارب القلويدي الخام ويع    لد إلى اختالف كمية 

المستخلصين في الجرعات العالية يعود إلى مركبات أخر  تعمل تآعريا  مل القلويدات ع د تلد الجرعات وهذا   يشير إلى 

ات الفالفونيدية (. ال يقتصر احتواز قشور الرمان على المركب23إن فضل المستخلل قد يعود إلى القلويدات أيضا   

والصابوني ات بل يحتوي على مركبات أخر   ت يد  من  فعاليته  في   تثبيط الخاليا السر انية  ومن  هذه  المركبات  

(. ان المي ة المهمة في أدوية العالل الكيميائي هي تهديفها الخاليا السر انية دون الخاليا 24التربي ات   والقلويدية  

الرمان  ت ثر في دورة انقسام الخلية وبأكثر من آلية، كما  قشورراست ا الحالية، وجدنا إن مستخلصات الطبيعية، لذا ففي د

وت ثر ب سبة اقل في نمو الخاليا الطبيعية ع د التراكي  العالية مما  RDو  Hellaإنها ت ثر في الخاليا السر انية من نوع 

 توافره وسهولة الحصول عليه.  يجعل هذا ال بات واعدا  في عالل السر ان، فضال عن 
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