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المستخلص

م  ي العظ ا نق ام خالی ي انقس قومانیا ف ات الس ام لنب دي الخ ھدفت الدراسة الحالیة إلى إختبار تأثیر المستخلصین المائي والقلوی

ا  رطان خالی ة  بس ران المغروس ي الفئ أراألبیض ف ت فعّ H22 (Hepatic cell)للف ام قورن ائي الخ تخلص الم ة المس الی

ي  ي نق وي ف ام الخل ل اإلنقس یط معام ي تثب ألوراق ف ام ل دي الخ تخلص القلوی لألوراق الجافة لنبات السقومانیا مع فعالیة المس

دي 160, 80, 40, 20, 10عظم الفأرعند الجرع  ملغم/كغم وقورن كل منھما مع فعالیة الكولجسین. حقَق المستخلص القلوی

ة (الخام نسب ة العالی ي الجرع ة,, وف رع المنخفض ي الج 160توقف الطور اإلستوائي أعلى مما حققھا المستخلص المائي ف

میة %70ملغم/كغم) لقد حقَق كل منھما نسبة تزید عن  اثیرات الس ة الت ا دراس من فعالیة الكولجسین. وتضمنت الدراسة ایض

طیة  ة الوس ة الممیت ملت الجرع ي ش ام الت ین الخ ي (LD50)للمستخلص ران وھ ي الفئ م و 102ف م 98ملغم/كغ ملغم/كغ

للمستخلصین المائي والقلویدي الخام على الترتیب .

ت  فیة. وأثبت ة النص ة الممیت ة الجرع ى قیم اداً عل الوراق إعتم تم تحدید الجرع العالجیة من المستخلصین المائي والقلویدي ل

دة التجارب العالجیة فعالیة عالیة لھذین المستخلصین ف ا وم تخدمة منھ ة المس ى الجرع ي إختزال حجم الورم بشكل یعتمد عل

دي  ( ائي والقلوی ى 1، 1.2التجریع . وكانت الجرعة العالجیة األعلى لكل من المستخلصین الم أرة عل ن وزن الف م م غم/كغ

لى الترتیب.ع%87.9، %1.87الترتیب) ھي األفضل تأثیراً من خالل إختزالھا لحجم الورم في الفئران بنسبة 
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المقدمة

میة  دة ذات س ة ع ات كیمیائی ى مركب ا عل ة احتوائھ رطان نتیج ادا للس أثیرا مض ة ت تظھر العدید من المستخلصات النباتی

اعف  ات تض ل آلی ام مث بق اإلنقس ة تس ي مرحل وي أوف ھ DNAعالیة تجاه الخالیا بتأثیرھا في آلیات االنقسام الخل أو انزیمات

الج ) . ون1( ة الع ور أدوی ي تط ب ف دف المناس ا الھ ك  جعلھ أن ذل ة ف ام الخلی ي انقس ظراً للدور المھم الذي تؤدیھ النبیبات  ف

).(2الكیمیائي  ضد أالنقسام السریع للخالیا السرطانیة 

ن  ل ع ا ال یق ة م ي الطبیع د ف ة 25000یوج اً فعّال ھ خواص ات بإمتالك ف نب ن أل ر م ا أكث خص منھ اتي ، ُش وع نب ادة ن مض

ة Taxolللسرطان , ومنھا استخدام مادة  واع مختلف ة أن ي معالج اٍل ف كٍل فعّ تخدمت بش المستخلصة من نبات الطقوس, أذ أُس

.3)من السرطانات منھا سرطان الثدي والمبیض, (

ین ( ادة الكولجس تخدام م ات Colchicineكذلك اس ن نب ة م واColchicum autumnale) المستخلص ن الم ي م د وھ

وین (tubulinالشائعة االستخدام في ایقاف االنقسام الخلوي، إذ ترتبُط ھذه المواد مع جزیئة التیوبیولین  ا وتك ) وتمنع بلمرتھ

.4)النبیبات الدقیقة ومن ثم منع تكوین خیوط المغزل وایقاف االنقسام الخلوي في الطور االستوائي (

ائع: Convolvulus Scammoniaیطلق على نبات السقومانیا ات Syrian bindweed( االسم الش ذا النب ى ھ ق عل ).یُطل

نس 55على Convolvulaceaeعدة أسماء في اللغة العربیة منھا:حلبالب، تحتوي عائلة  م الج Convolvulusجنساً یض

).5نوع  ویوجد في العراق ستة أنواع منھا (250

اویة ال اة ینتشر نبات السقومانیا بوساطة البذور البیض ر مغط ولة غی ل كبس ودة داخ امق الموج ي الغ ون البن كل ذات الل ش

ذور 4-2،یبلغ عدد البذور  ول ب راوح ط دة , وتت بذور یمكن أن یساعد الحیوانات واالمطار على انتشارھا الى  مسافات بعی

یقان ملم . أن نبات السقومانیا عشبة دائمة الخضرة متسلقة, ذات أوراق مفر4-3نبات السقومونیا من  دة حرابیة الشكل , الس

ة  ذه العائل وي ھ اء  تحت كل بیض ة الش ار قمعی ار ، األزھ اسطوانیة ملساء سریعة النمو قد یصل طولھا الى أكثر من ثالثة أمت

).5على القلویدات والصابونیات والراتنجات والفالفونات (

تخدام بع ة اس ى أھمی رة ال نوات األخی ي الس احثین ف ار الب ت أنظ رض أتجھ الج م ة لع ي محاول ة ف اب الطبی ض األعش

اقیر Sangumarineالسرطان منھا مادة  ة للعق ریة المقاوم رطانیة البش اذ وجد انھ یثبط عدة أنواع من الخطوط الخلویة الس

رمج  ( وت المب ى الم ا عل ا وحثھ اثر الخالی ھ لتك ة وتثبیط ات الدقیق رة النبیب ع بلم الل من ن خ ددة م ات.)6المتع ن الدراس وم

رطانیة  العراقیة الحدیثة التي اھتمت بھذا الجانب ونجحت في استخدام المستخلصات النباتیة في تثبیط نمو خطوط الخالیا الس

ر ات المری ة نب ملت دراس ھ وش ي وداخل م الح ارج الجس د Sonchus oleraceus)7خ ات المدی Convolvulues), ونب

arvensis)8 ذه ى ان لھ ات إل ذه الدراس لت ھ ا ) إذ توص وط الخالی واع خط ف أن ي مختل میة ف أثیرات س ات ت المستخلص

واد  اد م ة إلیج عیاً ومحاول السرطانیة، ومازالت البحوث جاریة ومنھا الدراسة الحالیة الختبار فعالیة المستخلصات النباتیة س

فعالة ضد مرض السرطان.
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طرائق العمل                        

ة Harborn)9وأتبعت طریقة تحضیر المستخلصات النباتیة1- تخدمت طریق ام. واس ) في تحضیر المستخلص المائي الخ

Canell)(10استخالص القلویدات من االوراق الجافة اعتّمادا على ما ذكره 

لتحدید الجرعة الممیتة الوسطیة. (11)اعتمدت طریقة الصعود والنزول LD50احتساب الجرعة  القاتلة لنصف العدد 2-

ران تم3- ي الفئ م ف أختبار نشاط المستخلص المائي الخام لألوراق الجافة لنبات السقومانیا في إیقاف انقسام خالیا نقي العظ

ائي 12)البیض اتبعت لھذا الغرض طریقة ( تخلص الم اط المس ار نش ي اختب تخدمة ف ھا المس واتبعت الخطوات والجرع نفس

الخام لألوراق بالنسبة المستخلص القلویدي. 

دي -4 ا الكب رطان الخالی ابة بس أرة مص ز ف ورم.تم تجھی ة لل ة الحامل ات المختبری ة الحیوان ن H22)(Hepatic cellتھیئ م

ى  ورم ووزع عل تخلص ال ین )  اذ اس ون (الص ة خواك ب (24)جامع اق بحس ة الس ي منطق لیمة ف أرة س ي (13ف ) ، تنتھ

.)(14ت الجرعات بحسب التجربة بموت آخر فأرة من مجموعة السیطرة السالبة، أعطی

تخرج  رض) ، واس تم خالل مدة التجربة قیاس حجم الورم مرتین في االسبوع باستعمال آلة القیاس وأخذ قیاسا  (الطول والع

)(15الحجم باالعتماد على طریقة 

النتائج والمناقشة

دره  ا ق ام وزن ائي الخ تخلص الم یر المس ة تحض ت طریق ن 5أعط م م ن االورا70غ م م تخالص غ بة اس ة أي بنس ق الطری

ى %7.14 ول عل واد.وتم الحص ى الس ل ال ن مائ ي داك ون بن ة ول ة قلیل ع لزوج ا م اتج كثیف تخلص الن وام المس ان ق ، وك

، وكان المستخلص 10%غم مسحوق النبات أي بنسبة استخالص 50غم من 5المستخلص القلویدي خام جاف بوزن قدره 

للزوجة ذي لون بني مصفر.الناتج ذا قوام كثیف مائل الى ا

ده ( ا أك ذا م ات وھ ابونینات والفالفون ات والص ة التانین ات القلویدی ى المركب ائج إن 16یحتوي نبات السقومانیا عل ت النت ).بین

دول ( ع 1المستخلص المائي ألوراق السقومانیا أدى إلى إیقاف انقسام الخالیا وبنسب مختلفة كما في الج بة م ) وأزدادت النس

ادة  ین زی اً ب رق معنوی ن الف م یك یطرة، ل رع والس ع الج ي جمی ة ف ا المتوقف ب الخالی ین نس اً ب رُق معنوی ان الف ز. وك التركی

ملغم/كغم بلغت نسبة الخالیا المتوقفة 10كغم. عند المعاملة بالجرعة \ملغم160، 80وبین 80، 40وبین 40، 20الجرعتین 

اف \ملغم160رعة عند الج71.6من السیطرة، ازدادت إلى 38.62% ي ایق دي ف تخلص القلوی ة المس ار فعالی م. وإلختب كغ

ي  ین وھ ى بالكولجس ي تعط ة الت دأ بالجرع ین أبت ن 10انقسام الخالیا ومقارنة تأثیره مع الكولجس م، إذ ُحق أراً  21ملغم/كغ ف

ران ة فئ ت ثالث ا حقن ة بینم ل جرع ررات لك ة مك ع ثالث تخلص وبواق ن المس ـ عن طریق غشاء الخلب م ن 10ب م م ملغم/كغ

الكولجسین وعدت سیطرة. قتلت الفئران بعد ساعتین من الحقن.  بینت النتائج إن المستخلص القلویدي أدى إلى إیقاف انقسام 

ع 1خالیا نقي عظم كما في جدول ( ) وزادت النسبة مع زیادة التركیز. وكان الفرق معنویاً بین نسب الخالیا المتوقفة في جمی

یط رع والس ین الج اً ب رق معنوی ن الف م یك یطرة، ول ین الس ا وب اً بینھ رق معنوی ن الف م یك ي ل رة الت ة األخی دا الجرع ا ع رة م

رعتین  ین 10,20الج ین 20,40وب بة\ملغم40,80,160وب ت النس م وكان ة%54.29كغ د الجرع یطرة عن ن الس 20م

ملغم/كغم. 160عند الجرعة%77.89ملغم/كغم وازدادت إلى 



المیتوزي في االنقسامConvolvulus Scammoniaتأثیر مستخلصات نبات السقومانیا 
ابراھیم ھادي وزینة طھ عبد الحافظ

17Vol: 7 No: 1, January 2011 ISSN: 1992-0784

ة %72.96لص القلویدي نسبة توقف الخالیا في الطور االستوائي نسبة حقق المستخ د الجرع م 80من السیطرة عن ملغم/كغ

ال 160بینما المستخلص المائي الخام حقق ھذه النسبة عند مضاعفة الجرعة إلى  ى إحتم ملغم/كغم. ویعزى ھذا االختالف إل

تخلص الم ا المس اوي علیھ ل وزن التأثیر المضاد لبعض المواد الح ام یمث تخلص الخ دات , أوأن وزن المس ة القلوی ائي لفعالی

ثالً  رى. فم د Antireha putminosaالقلوید ووزن مواد أخ ض %50تفق ا بع زن، بینم ن الخ ھرین م د ش داتھا بع ن قلوی م

).10الفالفونات الكالیكوسیدیة یمكن إن تتحلل (

یّن ( د 8ب ات المدی دي لنب ام والقلوی تخلص الخ ي Convolvulues arvensis) إن المس رطان ف اداً للس اطاً مض ك نش یمتل

داخل وخارج الجسم وھو من نفس العائلة النباتیة لنبات السقومانیا.

ور Taxolأما مادة  ین الط ال ب ة االنتق ي مرحل ي ف وي الخیط ام الخل اف االنقس الي إیق رة وبالت ة البلم ع إزال ى من ل عل فتعم

اح ذي یص الي ال توائي واالنفص ب االس ي ترتی ر ف زل وتغیی تواء المغ ط اس ي خ ومات ف طفاف الكروموس ام اص دم انتظ بھ ع

).Taxol)4خیوط المغزل وزیادة في كتلة النبیبات الدقیقة عند استخدام التراكیز العالیة من 

دي 17وجدَ ( رطان الث د MCF-7) توقف دورة الخلیة عند معاملة خالیا س ع إزاceratamine A,Bبقلوی الل من ن خ ة م ل

ات  ة بالنبیب ات المقترن اب البروتین د غی ات عن رة النبیب ي Microtubule-associated proteinبلم رات ف ن تغی ال ع فض

شبكة النبیبات في الطور التمھیدي وإحاطتھا كلیاً أو جزئیاً بالنواة، وتعتمد شدة التأثیر ھذه على تركیز القلوید.

فیة  ة النص ة الممیت د الجرع م تحدی دول (للم(LD50)ت ن الج ظ م قومانیا ویالح ات الس ام الوراق نب ین الخ ) أن 2ستخلص

غم/كغم من وزن الحیوان ، وھي أعلى من الجـرعة الممیتة 102الجرعة الممیتة النصفیة للمستخلص المائي لالوراق بلغت 

غم/كغم من وزن الحیوان 98النصفیة للمستخلص القلویدي التي بلغـت 

ة ائج الدراس ن نت ین م ة تب ائي ان الجرع تخلص الم میة للمس بة 102الس ران بنس ة للفئ ت قاتل م كان ،   %100ملغم/كغ

ة  بة 98والجرع ران بنس ة للفئ ت قاتل م فكان ن وزن الجس م   م ة %50ملغم/كغ ي قیم تالف ف ى LD50،   االخ ع ال د یرج ق

ك  ع ذل ة وم میة عالی رى ذات س واد اخ اك م اً ان ھن ة.  علم روف التجرب تالف ظ ن اخ الً ع ة فض اختالف الحیوانات المعامل

ت vincristineتستخدم في عالج السرطان مثل مادة  ودكن وكان LD50التي تستخدم في عالج سرطان الثدي وامراض ھ

).  4ملغم/كغم(5.2لھا 

الجرع أظھر حقن الفئر ام ب ائي الخ تخلص الم الورم بالمس م 0.3و0.6و1.2mg/Kgان المصابة ب ي حج ة ف ا معنوی فروق

, وكانت أفضل جرعة التي سببت انخفاضاً (1)بالمقارنة مع السیطرة كما في الشكل (P≤0.01)الورم عند مستوى احتمالیة 

ة 3ملم960ھو36فقد كان معدل الیوم األخیر mg/Kg 1.2في معدالت الحجم ھي  ى والثانی رعتین األول ع الج بالمقارنة م

.                            3ملم5747.05على التوالي بالمقارنة مع السیطرة 3ملم3559.20)و (1564.57فقد كانت 

الجرع  ام وب دي الخ تخلص القلوی ورم بالمس ة لل ران الحامل ن الفئ ر حق ة 1و0.5وmg/Kg 0.2أظھ روق معنوی ود ف وج

ع (P≤0.01)حتمالیة با م م ي الحج ادة ف ن الزی الرغم م یطرة ، ب ع الس عند مقارنة معدالت حجم الورم للمجموعة المعاملة م

رس 36تقدم الفترة الزمنیة للمعاملة ولكنھا زیادة قلیلة بالمقارنة مع الزیادة الحاصلة في مجموعة السیطرة، ففي الیوم بعد الغ

التي أزداد معدل 3ملم7747.04)، في حین كانت السیطرة ( 3ملم(1167.2,1332.64,2076.33)كانت معدالت الحجم 

رة 2حجم الورم فیھا بصورة كبیرة كما موضح في الشكل ( ) .وكانت الجرعة األكثر تأثیراً في معدل حجم الورم لألیام األخی
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و  ة ھ ر mg/Kg 1خاص وم األخی ي الی م ف ان الحج د ك م1167.28فق د3مل ان المع ین ك ي ح ة ف ة والثالث رعتین الثانی ل للج

م2076.33)و (1332.64 دل 3مل ت مع ي أعط یطرة الت ة بالس والي، مقارن ى الت م7747.05عل اس 3مل تعمال مقی م اس . ت

یطرة)، DMSOلتقییم التغییر بحجم الورم في مجامیع الفئران المجرّعة بالمستخلصین والمجموعة المجرعة  (مجموعة الس

ع. بینت النتائج التأثیر ا دة التجری لتثبیطي الواضح لكال المستخلصین في حجم الورم بشكل یعتمد على الجرعة المستخدمة وم

رطان  الج س ي ع تخدم ف ام المس ائي الخ تخلص الم ة للمس ل جرع ى أن افض ائج ال ارت النت ا أش و H22كم أري ھ 1.2الف

ت  بة بلغ ورم بنس و ال ا لنم ر تثبیط ھ أظھ م9 .87%ملغم/كغم وذلك ألن كلملغم/كغ دي 1(ش تخلص القلوی بة للمس ا بالنس )  أم

ة  ي الجرع ت ف ورم كان و ال یط نم ت 1الخام فقد أظھرت نتائج الدراسة أن أفضل نسبة لتثب ث بلغ م حی , )%(87.9ملغم/كغ

كل  ( زال 2ش ة االخت ورم بدالل اد لل ل مض اء فع ي اعط د ف ام للمدی ات الخ ة المستخلص ة قابلی ذه الدراس ائج ھ ت نت د بین ) لق

ذه الحا تالك ھ الل ام ن خ را م أثیر مباش ذا الت ي ھ بب ف ون الس د یك الورم فق ة ب ران المغروس ي الفئ ورم ف م ال ي حج ل ف ص

ة ( ا الورمی ي الخالی رمج ف وي المب وت الخل ذه 18المستخلصات بعض المركبات الفعالة القادره على حث الیة الم رح ھ ) تقت

درتھا ي ق ادرة الدراسة تأثیرا مباشر اخر لھذه المستخلصات ف ات الق ى المركب ا عل بب احتوائھ ورم بس م ال زال حج ى اخت عل
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): نسبة خالیا نقي عظم الفئران في الطور اإلستوائي عند حقنھا بالمستخلص المائي الخام لألوراق الطازجة 1الجدول (

من السیطرة (المعاملة بالكولجسین).والمستخلص القلویدي الخام لألوراق الجافة والنسبة المئویة

الجرع
mg/kg

المستخلص القلویدي لخام لألوراق الجافةالمستخلص المائي الخام لألوراق الطازجة

نسبة الخالیا في 
الطور اإلستوائي 

النسبة المئویة من 
السیطرة

نسبة الخالیا في 
الطور اإلستوائي      

النسبة المئویة من 
السیطرة

3.78±0.16*ةالسیطر
a

0.27±4.66
a

*10
0.11±1.46

e
38.62

0.12±1.97
f

42.27

*20
0.20±1.71

de
45.23

0.051±2.53
ef

54.29

*40
0.50±2.21

cd
58.46

0.049±3.15
ef

67.59

*80
0.13±2.54

cd
67.19

0.10±3.40
cd

72.96

160
0.14±2.71

bc
71.69

0.44±3.63
bcd

77.89

لحروف المختلفة في العمود الواحد تعني وجود فروق معنویة عند مستوى (اP>0.05.بحسب اختبار دنكن متعدد الحدود (

) وجود العالمة (*) على الجرعة یعني االختالف بین معدل دلیل االنقسام كال المستخلصین معنویا عند مستوىP<0.05

 ±.الخطأ القیاسي

للمستخلص المائي والقلویدي الخام لنبات السقومانیا في الفئران LD50النصفیة ) تحدید الجرعة الممیتة2جدول (

المختبریة

نوع المستخلص

مقدار الزیادة 
أوالنقصان في 

(d)الجرعة 

موت الحیوان أو 
24بقاؤه حیاً بعد 

ساعة

الجدولیةKقیمة 
آخر جرعة 

(xf)إستعملت 

الجرعة الممیتة 
(LD50)النصفیة 

25مائي المستخلص ال

غم/كغم
xoxo0.741

75

غم/كغم
ملغم/كغم102

المستخلص 
25القلویدي

غم/كغم

xoxx0.18175

غم/كغم

ملغم/كغم98
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لمعاملة بجرع مختلفة من المستخلص ): متابعة حجم الورم في الفئران الحاملة لورم سرطانة الكبد الفأري ا1شكل (

المائي الخام طیلة فترة التجربة.

) :متابعة حجم الورم في الفئران الحاملة لورم سرطانة الكبد الفأري المعاملة بجرع مختلفة من المستخلص 2شكل (

القلویدي الخام طیلة فترة التجربة.
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C B                                                             A

الصفة Bلمجموعة السیطرة (غیر المعالجة )مقارنة بالغیر المعامل . H22فأرة حاملة لسرطان A) تّمثل 1الصورة (
الفأري للمجموعة المعالجة من المستخلص المائي یشیر السھم الى حجم الورم H22املة لسرطان التشریحیة لفأرة ح

فأرة معالجة من المستخلص القلویدي تشیر األسھم الى تثبیطا في حجم Cالتي تظھر تثبیطا لنموه مقارنة بالسیطرة ، 
الورم مقارنة بالسیطرة


