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ABSTRACT 

The present study aimed to select plant extract or mix. of plant extracts have 

inhibition effect on Cancer cells from untreated CML patients  the results showed the 

following. 

Some plants extracts were used (aqueous, alcoholic, oily, alkaloid and flavonoids) 

from Nigella sativa seeds, Allium sativum Sativum and Allium sativum ophioscordon 

fruits and the inhibitory effects five different concentrations (0.1,1,10,10,1000) µg/ml 

was investigated on peripheral lymphocytes from healthy persons by using cytogenetic 

analysis BI,MI,RI,CA,SCE and CCP.  

The alcoholism mix. have the greatest inhibitory effects by reducing all cytogenetic 

parameters, this was selected to study its effect on patient’s lymphocytes. 

 

Keywords: CML, Cytogenetic, Chromosomal Aberrations, Plant Extracts, Medical     

                   Plants. 
 

 دراسة التأثير التثبيطي لبعض المستخلصات النباتية على 
 الخاليا اللمفاوية الشخاص اصحاء

 الخالصة
تهدف الدراسة الحالية الى انتخاب مستخلص نباتي او مزيج من المستخلصات النباتية له تأثير تثبيطيي 
في خاليا لمفاويية شخيخاص بايضيال اليدن النخياايني الميزمنة تخطيوي تمهيديية وباسيتخدان م مواية مين 

تحييولية اشلتلويييد  طرائي  اشسييتخالص المختلفية م المييائية التحييولية الزيتيية المييزيج المييائية الميزيج ال
 Allium sativum ووثمييار نبيياتي الثييون Nigella sativaوالفالفينويد (لبييرور نبييات حبيية البرتيية 

sativum   الصيرماAllium  sativum  ophioscordonة 0.1باسيتخدان  خمسية تراتييز )يي م  ة
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http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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( متغن/ مل . تن اختيار الترتيز اشمثل والمستخلص اشمثل والر  يعطيي اتبير نسيبة 1000ة 100ة 10ة1
تثبيييط لمرخييرات التحليييالت الوراثييية تعامييل لتحييول اشرومييي ومعامييل اشنمسييان الخيطييي ومعامييل الزييي  

امل التضااف وتيوالي دوري الخليية . اخيارت النتيائج اليى التروموسومي والتبادل التروماتيد  الخمي  ومع
ان مزيج المستخلصات التحولية للنباتيات الثالثية ااطيى االيى نسيبة تثبييط للمرخيرات السيابمة لييتن انتخابيه 

 لدراسة تأثيره الى خاليا لمفاوية من مرضى ابيضال الدن النخاايني المزمن.
 المقدمة 

يا الحية مين ) يون مسيتمر بعواميل فيزيائيية او تيميائيية متوا يدي فيي بيئتهيا تعاني المادي الوراثية في الخال 
.   [1]اليير  ينييتج ميين فعاليييات ايضييية مختلفيية ROSالطبيعييية ة و ميين امثلتهييا انييواي اشوتسيي ين الفعييال 

تتفاال )يره المرتبيات رات المنخيأ اليداخلي او الخيار ي بصيوري مباخيري او شيير مباخيري ميل  زيئيات ال  
DNA    متونيية نييواتج تيميائييية اخيير  اضييافية(Adducts)   تييرد  الييى تحييوير او تغيييير فييي الصييفات

ة ارا ليين يييتن ازالتهييا باحييد  ميتانيتيييات اشصييال   DNAالطبيعييية للموااييد النترو ينييية فييي  زيئيية ال  
انيه حخير تداخل فيي امليتيي اشستنسيا  و التضيااف مميا ينيتج تالمعروفة في الخلية ة فأن )ره النيواتج سي

لموااييد نترو ينييية فييي موا ييل شييير موا عهييا الحميمييية مردييية بييرلف الييى تييراتن فييي الطفييرات ممييا ينييتج انييه 
. ان متابعة و فهن تفاصيل )ره العملية يرد  الى معرفة سبل الو اية من اشصابة بمثيل )يره  [2]السرطان  

الطبيعييية او الترتيييب الطبيعييي ل زيئيية ال  اشميرال التييي تنييتج ايين خلييل بالمييادي الوراثييية او تغيييير بالبنييية 
DNA. 

او   (Stimulated)ت ريبيياييمتن ان يحصيل تحيوير فيي احيد  )يره المراحيل او  ميعهيا اميا بيالتحفيز  
بواسييطة مرتبييات تيميائييية فييي الغييرااة فالمرتبييات المثبطيية التييي تعييرف مضييادات  (Inhibited)بييالتثبيط 
ا سان ااتماداي اليى نيوي التيداخل و و يت التيداخل  ثالثةتمسن الى   (Anticarcinogenesis)التسرطن 

 و د تخدن اتثر من ميتانيتية لتثبيط نمو الورن .
 المثبطة لتتوين العامل المسرطن .-أ
شزالية الفعيل السيمي   (Phase Ι , ΙΙ)و رليف مين خيالل تفعييل انزيميات الميرحلتين اشوليى و الثانيية    

 .  [3]ل  ابليتها الى  عله اتثر روباناي في الماا مما يسهل طرحه خار  ال سنللمواد المسرطنة من خال
  Carcinogen scavenger    مرتبات مزيلة للعامل المسرطن  -ب
تطيير  خييار  ال سيين باحييد  اليييات  [4]و التييي تييرتبط بالعامييل المسييرطن لتتييوين معمييدات شييير فعاليية    

 .اشفراغ المعروفة
  .مرتبات تثبط مرحلتي التعزيز و التحول الورمي  - 

 الهدف من الدراسة
التحر  ان  ابلية برور حبة البرتة والثون والصرما  في تثبيط نمو وايوخيية الخالييا اللمفاويية شخيخاص 
مصابين بابيضال الدن النخياايني الميزمن ورليف مين خيالل تحدييد ال راية الميرثري باسيتخدان مروخيرات 

 الخلوية المعروفة و)ي:  الوراثة
 Mitotic Index معامل اشنمسان الخيطي  .1
  Blastogenic Index يمعامل التحول اشروم .2
  Chromosomal aberrationمعامل الزي  التروموسومي  .3
    Sister Chromatid Exchange التبادل التروماتيد  الخمي   .4
   Replicative Index  معامل التضااف .5
  Cell Cycle Progressionتوالي دوري الخلية  .6
 

 المواد وطرائق العمل 
 نباتات الدراسة

 Nigella sativa  برور حبة البرتة 
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 Allium sativum sativumثمار نبات الثون 
 Allium  sativum  ophioscordon ثمار نبات الصرما  

الي الموسيو  / تليية العليون/  امعية   ر  تصنيف النباتات المدروسة اااله من  بل اشستار الدتتور
 بغداد.

 االستخالص النباتي 
 االستخالص المائي
ميل مين  100 شين مين المسيحو  النبياتي فيي دور  ز يا ي و اضيافة 10بيوزن   [5]اتبعيت طريمية 

ة يسيااة فيي حاضينة منضيد 24لميدي  الخلييط تيرف  وزن الى ح ينة )  1 : 10أ  بنسبة    (الماا الممطر
بسييراة  نبيير مرتزييياو  (Whattman 1)رخييا النميييل خييالل اورا  ترخيييا    °ن 28  بحييراري)ييزازي 
 Mmد ائ ة ا)مل الراسب و امن الراخا خالل اورا  رات ثموب بمطر   10بالد يمة لمدي  دوري / 2000
  .بمناني داتنة لحين اشستخدان °ن 20- حفظ المستخلص في ة 0.22

 
 االستخالص الكحولي 
مييل  100شيين ميين المسييحو  النبيياتي فييي  10ة و رلييف بنمييل [6]لص وفمايلمييا ورد فييي حضيير المسييتخ
رخيا النمييل بيأورا  ترخييا نيوي   سااة في حاضنة منضدية )زازية 24لمدي  %70تحول اثيلي ترتيزه 
Whattman 1)) بخير التحيول  ة دوري / الد يمية   2000د يائ  بسيراة  10 الراخا مرتزيياي لميدي نبر

ميل مين  10المسيتخلص ب  الي   سيااةة  48و رلف بوضل المستخلص في الحاضنة لميدي  °ن 37بدر ة 
 لحين اشستعمال .° ن 20-الماا الممطر و امن و حفظ بدر ة 

 استخدمت ادي طر  لهرا الغرل    االستخالص الزيتي 
 قة العصر الميكانيكي يطر

شين مين 500اليى بيار  400رليف بتسيليط ضيغط مميداره  و [7] تين اشسيتخالص حسيب ميا ورد فيي 
امن الناتج خالل اورا  ترخييا  ةHydraulic press)م مسحو  حبة البرتة باستخدان متبس )يدروليتي

 لحين اشستعمال .  °ن4و حفظ بدر ة   µm 0.22رات ثموب بمطر 
 االستخالص بالمذيبات العضوية 

شمتالتيه در ية  الهتسيان تميريب واسيتخدن (Soxhlet)  باسيتخدان  هياز الستسيوليت  [7]اتبعت طريمية 
 (Thimble)شن من مسحو  حبة البرتة في تختبان  35سااات ار وضل   4لمدي  °ن (60 – 80) تبخر

 بخيير المييريب بييالمبخر الييدوار   مييل ميين المييريبة  ييرت املييية اشسييتخالص بعييد)ا 250و اضيييف اليييه 
(Rotary  evaporatov)  .[8]ين اشستعماللح°ن4الزيت الناتج و حفظ بحراري  امن  . 
 استخالص الزيت الطيار 

المخصيص شسيتخالص الزييوت  (Clevenger) رت نفس العملية اااله باستخدان  هاز تالفن ير    
 الطياري من برور النباتات رات المحتو  العالي من المواد الزيتية .

 استخالص الفالفونات 
سيااة بيالتحول  24شين مين المسيحو  النبياتي لميدي  50بنميل   و رليف [9]اتبعت الطريمة اليواردي فيي 

بخر بعد)ا التحول بترته  (Whattman 1)رخا المزيج خالل اورا  ترخيا  ة %  70المثيلي بترتيز 
بح ين معيين مين المياا الممطير و  المسيتخلص ة الي لحين ال فاف التان للعينة في الحاضنة لفتري من الزمن

 لحين اشستعمال .° ن 20-في  امن بالترخيا و حفظ في  ناني داتنة
 استخالص القلويدات من النباتات 
ميل مين   250شن من المسحو  النبياتي ال ياف ميل  50و رلف بخلط  [9] اتبعت الطريمة الواردي في 
ة رخيا بعيد)ا  (Magnetic stirrer)سااة الى محيرف مغناطيسيي  24التحول اشثيلي ترف النميل لمدي 
 48ترتيه فيي الحاضينة لميدي   فيف التحيول ب ة  (Whattman 1) ا نيوي المحليول خيالل اورا  ترخيي

ميل مين حيامل   75ة و بعيد ان روب المتبميي  بتميية  ليلية مين التحيول اضييف الييه °ن 37سااة بحراري
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و ترف في الحاضنة لحين تبخر تل التحول المو ود في الدور  ة و للتأتد مين  % (2)التبريتيف المخفف 
 صاصياي دشلة الى اي ابية الفحص.ار يتتون لوناي ر (Marquis)و ود الملويدات ا ر  اختبار مارتيز 
 الكشف عن المواد الفعالة في النباتات

 . [10]د في حضرت تواخف المواد الفعالة في النباتات واستخدمت وف  ما ور
 عينات الدم 

خخصا سليما ش يعانون من امرال ظا)ري وش يتعاطون ا  اال  بوسياطة  17 معت اينات الدن ل 
 . مل حاوية الى مادي الهيبارين المانعة للتخثر 5حمن نبيري بح ن 

 زرع الدم 
و رليف باضيافة    [11]لية الزري للحصول الى التروموسومات حسب الطريمية اليواردي فيي ما تمت

ميل مين   0.4الم هيز ب  RPMI – 1640ميل مين الوسيط الزرايي التاميل   4.5مل من اليدن اليى 0.5
و اربعيية تراتيييز مختلفيية ميين المييزيج النبيياتي اليير  تيين الحصييول اليييه ميين خلييط  PHAالمييادي المحفييزي 

ميل و انبوبية خامسية متغن / (  100ة 10ة 1ة0.1م المستخلصات التحولية للنباتات الثالث و )ره التراتيز
ايدت تسييطري مو بية ة حضينت اشنابييب بصيوري مائلية   MTX/ مل من اميار  متغن 0.65حاوية الى 
اايييدت  لةمتغيين / ميي  10 اضيييف محلييول التول سييين بترتيييز نهييائي ة  سييااة 70لمييدي ° ن37بحييراري 

دوري / د يمية لميدي  2000ة نبير الميزروي مرتزيياي بسيراة سيااتينلميدي ° ن37اشنابيب للحاضنة بحراري 
 Hypotonic)ميييل مييين محليييول واطييييا التيييوتر  5الييي  الراسيييب ب وا)ميييل الراخيييا  ة د يييائ    10

solution)  45و الر  تميت اضيافته تيدري ياي ميل الير  المسيتمر ة ااييدت اشنابييب اليى الحاضينة لميدي 
الخالييا اللمفاويية لتتيون وانتفيا   (KCL)د يمة اخر  للتخلص من تريات الدن الحمر بتف ير)ا في محلول 

دوري / د يمية   2000محتوييات اشنابييب مرتزيياي بسيراة  نبيرت ا)زي لتحضيير التروموسيومات منهيا . 
البيارد  (Fixative solution)د يائ  لليتخلص مين الراخيا و تعليي  الراسيب بمحليول التثبييت   10لميدي 

المحضر انياة اضيف )را المحلول بختل  طرات الى  دار اشنبوبة مل الر  المستمر حتى الحصول الى 
)ره العملية لعدي  ة تترردوري / الد يمة  2000المرتز  بسراة  نبرمل تمريباية لتتن بعد)ا املية ال 5ح ن 

 مرات حتى يصبا المحلول ادين اللون ة المت الخاليا المترسبة ب 
ماصية باسيتور نظيفية و افية لتصيبا  يا)زي للتمطيير  مز يت بوسياطةمل من المحلول المثبتة  1 – 1.5

اخر ح ن معيين مين الخالييا المحضيري فيي ااياله و اليى ارتفياي حيوالي رطبة. الى خرائا مبردي و 
 طييرات متبااييدي الييى الخييريحة الز ا ييية للحصييول الييى انتخييارية  يييدي  (7)سيين تيين اسييماط  30

 ات لسهولة مالحظة التغيرات التروموسومية . للتروموسوم
 تحضير الشرائح و صبغها 

و بعيد  فافهيا تمامياي  سيمت اليى  سيمين صيب    الخيرائا الممطيري فيي الفميري السيابمة بيالهوااة  ففت 
المسيين اشول منهييا بصييبغة تمييزا لمييدي د يمتييينة ثيين شسييلت بالميياا الممطيير و يحسييب خاللهييا تييل ميين معامييل 

اميا المسين  (CA)ومعاميل الزيي  التروموسيومي   (MI)و معاميل اشنمسيان الخيطيي (BI)ميي التحول اشرو
د ييائ  لتغسييل بعييد)ا الخييرائا بمحلييول  10الثيياني فصييب  بصييبغة دابييي و التييي ترتييت الييى الخييريحة لمييدي 
و فحصييها تحييت م ييه  (Cover slips)الفوسييفات المااييد  المحضيير فييي تيين تغطيتهييا باشطييية الخييريحة 

و التبيييادل  (RI)لحسييياب تيييل مييين معاميييل التضيييااف  (Fluorescence microscope)متفليييور 
  360 – 390الى طول مو ي تيراو  بيين  (CCP)و توالي دوري الخلية  (SCE)التروماتيد  الخمي  

و معاميل التضيااف  (BI)و معامل التحول اشروميي  (MI)نانوميتر ة و تن حساب تل من معامل اشنمسان 
(RI) [10]ل التروماتيد  الخمي  الى وف  المعادشت الموضحةو التباد . 

 النتائج
اثبيت التخيف التمهييد  للمرتبيات  التخيف التيمييائي اين المرتبيات الفعالية فيي المستخلصيات النباتيية

الفعالة في المستخلصات المختلفة ان احتواا اشلب المستخلصات الى اتثر من مرتب  د تعز  اليه فعالية 
 يوضا نتائج التخف التيميائي لهره المرتبات . (1)رلف المستخلص و ال دول 



    دراسة التأثير التثبيطي لبعض المستخلصات النباتية على الخاليا اللمفاوية    6،2013.العدد  B)،الجزء ) 31مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد
 الشخاص اصحاء                                                                                                

 

143 

 

برتية و الثيون و الصيرما  فيي ( يوضا تأثير المستخلصات المائية المختلفية لنباتيات حبية ال2ال دول م
و معامييل الزييي  التروموسييومي  (MI)و معامييل اشنمسييان الخيطييي  (BI)تييل ميين معامييل التحييول اشرومييي 

(CA)   و التبادل التروماتييد  الخيمي(SCE)  و معاميل التضيااف(RI)  و تيوالي دوري الخليية(CCP) 
ليية )يره المستخلصيات فيي رفيل معاميل التحيول في الخاليا اللمفاوية لليدن المحيطيي و تخيير النتيائج اليى فعا

اشرومييي و معامييل اشنمسييان الخيطييي و معامييل التضييااف انييد التراتيييز الواطئيية ثيين تبييدا )ييره المعييامالت 
. اميا معاميل  (P≤ 0.05)باشنخفال التدري ي اند زييادي الترتييز وبفير  معنيو  انيد مسيتو  احتماليية 

 ≥P)يييد  الخييمي   فمييد انخفييل معنوييياي انييد مسييتو  احتمالييية الزييي  التروموسييومي و التبييادل الترومات
 % 65.74و  د تناسب )را اشنخفيال تناسيباي طردييايمل زييادي الترتييز ة وبلغيت االيى نسيبة ليه (0.05

متغيين /مييل للمسييتخلص المييائي لبييرور حبيية البرتيية . امييا  1000للتبييادل التروماتيييد  الخييمي  انييد الترتيييز 
متغن/مييل ميين  1000انييد الترتيييز  % 57.71ي فتانييت االييى نسييبة تثبيييط لييه معامييل الزييي  التروموسييوم

 المستخلص المائي لبرور حبة البرتة و ثمار نبات الثون .
 

 تأثير المستخلصات الكحولية للنباتات في الخاليا اللمفاوية الشخاص اصحاء 
ن و الصرما  الى الخالييا  اا تأثير المستخلصات التحولية لبرور نبات حبة البرتة و ثمار نباتي الثو

ة و مين  (3)اللمفاوية لالنسان مختلفاي اما )و الييه فيي المستخلصيات المائيية و تميا موضيا فيي ال يدول 
)ره النتائج يالحظ اشنخفال في معاميل التحيول اشروميي و معاميل اشنمسيان الخيطيي و معاميل التضيااف 
في التراتيز الواطئة من )ره المستخلصات و الر  استمر حتى التراتييز العاليية ار بلغيت االيى نسيبة تثبييط 

ص الثييون التحييولي فييي حييين متغن/مييل لمسييتخل  1000انييد الترتيييز  %70.68لمعامييل التحييول اشرومييي 
لنفس الترتيز و لنفس المستخلص السياب  . اميا  %87.87بلغت االى نسبة تثبيط لمعامل اشنمسان الخيطي 

متغن/ميل مين المسيتخلص التحيولي لبيرور حبية  1000االى نسبة تثبيط لمعامل التضااف فتانت للترتييز 
 . %25البرتة و التي بلغت 

التروموسييييومي و التبييييادل التروماتيييييد  الخييييمي  فمييييد انخفضييييا  فيمييييا يتعليييي  بمعامييييل الزييييي امييييا 
ة ار بلغت االى نسبة تثبيط  (P≤ 0.05)معنويايايضايششلب التراتيز المستخدمة و الى مستو  احتمالية 

متغن/مل من مستخلص حبة البرتية التحيولي   1000اند الترتيز %56.75لمعامل الزي  التروموسومي 
متغن/مييل ميين المسييتخلص  1000انييد الترتيييز  %40.82لتروماتيييد  الخييمي  ة فييي حييين تانييت للتبييادل ا
 التحولي لنبات الصرما  .

 
 تأثير المستخلصات الزيتية لنباتي )حبة البركة و الثوم( في الخاليا اللمفاوية الشخاص اصحاء 

ص تمييت دراسيية تييأثير زيييت حبيية البرتيية المسييتخلص بطرائيي  مختلفيية فييي الخاليييا اللمفاوييية شخييخا 
اصحااة فمد استخدن زيت حبة البرتة المستخلص بطريمة ميتانيتيية و اخخير بطريمية تيميائيية وزييت حبية 

. فميد ادت مستخلصيات حبية  (4)البرتة الطيارة تما تن استخدان زيت الثون و النتائج موضحة فيي ال يدول 
و معاميل التضيااف وب مييل  البرتة الزيتية الى زيادي معامل التحيول اشروميي و معاميل اشنمسيان الخيطيي

متغن/مل من مسيتخلص الزييت الطييار  (1000)التراتيز المستخدمةة بلغت االى نسبة تفعيل اند الترتيز 
و  %(96.25)و  %(118.22)لنبييات حبيية البرتيية ار بلغييت نسييبة الزيييادي فييي معامييل التحييول اشرومييي 

لتييل ميين معامييل اشنمسييان الخيطييي و معامييل التضييااف لييرات المسييتخلص و ليينفس الترتيييز   %(28.42)
واليييى التيييوالي. اميييا معيييامالت الزيييي  التروموسيييومي و التبيييادل التروماتييييد  الخيييمي  فميييد انخفضيييت 

. و فيمييييا يخييييص مسييييتخلص الثييييون فمييييد تييييان تييييأثيره (P≤0.05)انخفاضييييايمعنوياياند مسييييتو  دشليييية 
ث ثييبط تييل ميين معامييل التحييول اشرومييي و معامييل اشنمسييان الخيطييي و معامييل التضييااف مختلفايتمامايحييي

تثبيطيييايتبيراية فيييي حيييين زاد مييين معاميييل الزيييي  التروموسيييومي زييييادي معنويييية انيييد مسيييتو  احتماليييية 
(P≤0.05) أ  ان تأثيره تان سميايالى الخاليا اللمفاوية للدن المحيطي .  ة 

 ية و الكحولية للنباتات الثالثة في الخاليا اللمفاوية الشخاص اصحاءتأثير مزيج المستخلصات المائ
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تأثير تراتيز مختلفة مين ميزيج المستخلصيات المائيية و التحوليية لنباتيات حبية  (5)تبين نتائج ال دول 
البرتة و الثون و الصرما  الى الخاليا اللمفاويية السيليمة لليدن المحيطيي . فميد تيان تيأثير )يرين الميزي ين 
مثبطايلتل من معامل التحول اشرومي و معامل اشنمسان الخيطي و معامل الزيي  التروموسيومي و التبيادل 
التروماتيد  الخمي  و معامل التضااف ة لتن تأثير مزيج المستخلصات التحوليية تيان اتبير بتثيير ار بلي  

ختياره لدراسية تيأثيره ( متغن/مل ة و الى )را اشساس تن ا 1000و 100و  10اند التراتيزم %(100)
 . (ML)المثبط الى الخاليا السرطانية في دن اشخخاص المصابين بابيضال الدن النخاايني المزمن   

تييأثير تراتيييز مختلفية ميين المييزيج النبياتي للمستخلصييات المائييية و التحوليية لنباتييات محبيية  (5) يدول 
 ة لالنسان.البرتة و الثون و الصرما ( الى الخاليا اللمفاوية السليم

 تأثيرالمستخلصات االلكلويدية للنباتات الثالثة في الخاليا اللمفاوية الشخاص اصحاء 
تييأثير المستخلصييات اشلتلويدييية للنباتييات الثالثيية الييى الخاليييا اللمفاويييةة ار دلييت  (6)يوضييا ال ييدول 

نتائ يييه اليييى ان تيييأثير المستخلصيييات اشلتلويديييية تيييان متخيييابهايو لتييين بنسيييب متفاوتيييةة فميييد ادت )يييره 
المستخلصات الى تثبيط  ميل المرخرات  ييد الدراسية و سي لت االيى نسيب تثبييط للمسيتخلص اشلتلوييد  

 ات حبة البرتة و بلغت لنب
(% لتييل مييين معامييل التحيييول اشرومييي و معاميييل  21.59و  44.38و  58.04و  80.48و  60.75م

اشنمسان الخيطي و معامل الزي  التروموسومي و معامل التبيادل التروماتييد  الخيمي  و معاميل التضيااف 
 و الى التوالي .

 في الخاليا اللمفاوية الشخاص اصحاء  تأثير المستخلصات الفالفينويدية للنباتات الثالثة
التأثير المثبط للمستلخصات الفالفينويدية للنباتات الثالثة و ل ميل المرخيرات ة  (7)تبين نتائج ال دول 

 35.4و 52.87و 87.60و 74.22س لت االى نسب تثبيط للمستخلص الفالفينويد  لنبات حبة البرتية م
(% لتل من معامل التحول اشرومي و معامل اشنمسان الخيطي و معامل الزي  التروموسومي و  25.13و

 التبادل التروماتيد  الخمي  و معامل التضااف و الى التوالي . 
 

 المناقشة
 التأثير السمي للمستخلصات النباتية في الخاليا اللمفاوية السليمة لالنسان

الى تأثير المستخلصات النباتية المختلفة في الخاليا  (7)الى  (2)ل من تخير  النتائج المبينة في ال داو
اللمفاوية السليمة لالنسان خيار  ال سين الحيي تمهييداي شختييار الترتييز اشمثيل و المسيتخلص اشمثيل الير  
يمتن استخدامه مل خاليا لمفاوية معزولة من الدن المحيطي شخيخاص مصيابين بابيضيال اليدن النخياايني 

 . (CML) زمن ال
و تيوالي دوري الخليية  (MI)و معامل اشنمسان الخيطيي  (BI)فمد تأثر تل من معامل التحول اشرومي 

(CCP)  تأثر ملحوظاية اند معاملتها بالمستخلصات المختلفة و رلف من خالل الزيادي او النمصان فيي  يين
 )ره العوامل تبعايلنوي المستخلص وترتيزه . 

فيما يخص تأثير المستخلصات المائيية اليى )يره العواميل فيأن المعاملية ادت اليى رفيل معاميل التحيول 
اشرومييي و معامييل اشنمسييان الخيطييي و معامييل التضييااف ارتفااايمعنويييايمل الترتيييزة واسييتمر اشرتفيياي 

زييادي الترتييزة متغن/مل ار بدأ اشنخفال واضيحايفي )يره العواميل ميل  (10)لحين الوصول الى الترتيز 
من ان معاملة الخاليا اللمفاوية ليدن اشنسيان بمستخلصيات نبياتي الت يرات و  [12]و)را ما اتف  مل دراسة 

ار  السوس  اد الى زيادي فيي معاميل اشنمسيان الخيطيي و معاميل التضيااف تياله انخفاضيايبزيادي ترتييز 
 )ره المستخلصات . 

التضيااف اليى توا يد مرتبيات رات تيأثير محفيز لالنمسيان ويمتن ان يعود سيبب اشرتفياي فيي معاميل 
الخيطي في المستخلصات المائية لنبات حبة البرتة و الثيون و الصيرما  مثيل البروتينيات النباتيية وش سييما 
اللتتينات المعروفة بتأثير)ا المحفز لالنمسان الخيطي في التراتيز الواطئيةة اش ان زييادي ترتيز)يا  يد يتيون 

. او ان المستخلصيات النباتيية المختلفية تحتيو  اليى مرتبيات [14]و [13] لى الخاليا اللمفاوييةرو سمية ا
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تيرد  زييادي ترتيز)يا اليى تثبييط معاميل اشنمسيان الخيطيي و بالتيالي  (1)اديدي و تما موضا فيي ال يدول 
ا المعنيى )يو ان ومميا يرتيد )ير  معامل التضااف بضمنها التانينات و اشلتلوليدات و الصيابونين وشير)ياة

التنمية ال زئية لبعل المرتبات مثل الفالفينويد و اشلتلويد ادت الى تثبيط اتبر لمعامل اشنمسيان الخيطيي و 
معامل التحول اشرومي و معامل التضااف و الى ار لة في تيوالي دوري الخليية مين خيالل ااا ية وصيول 

ميل زييادي ترتييز )يره  (M3)الخالييا الواصيلة اليى  الخاليا الى اشنمسان الخيطي الثالثة أ  انخفال معدل
الميييواد وليييوحظ )يييرا الييينمط مييين التثبييييط انيييد اسيييتخدان المستخلصيييات التحوليييية ار ان التحيييول المسيييتخدن 

و اليير  يعييد مييريب اضييو  خييائل اشسييتعمال فييي امليييات اشسييتخالص  %(70)لالسييتخالص وبترتيييز 
المستخلصيية و بييرلف يتييون تييأثير المستخلصييات بهييره  المختلفيية اد  الييى حصييول نسييبة اتبيير ميين المرتبييات

ان المسيتخلص التحيولي  مين [15] الطريمة اتبر في تثبيط المعامالت  ييد الدراسية.و )يرا يتفي  ميل دراسية
لنبات الهيل امتلف تأثيرايمثبطايلالنمسان الخيطي لخاليا نمي العظين و الخالييا ال نسيية لفئيران اومليت بهيرا 

خفال رو اال ة بزيادي ترتيز ال راةة تميا واتفميت نتيائج الدراسية )يره ميل دراسية المستخلصة وتان اشن
من ان المستخلص التحولي لنبات التمر الز)د  تان رو تأثير اتبر في خفل نسبة التأثيرات السمية  [16]

فييي ان   [17]ممارنةيبالمسييتخلص المييائي لهييرا النبيياتة ومييل دراسيية MMCو  CPالوراثييية للعمييارين 
المسيييتخلص التحيييولي لنبيييات الثيييون امتليييف فعاليييية االيييية فيييي تملييييل اشثييير السيييمي اليييوراثي و اليييدمي 

فانه ش يختليف اميا رتير سيابمايمن ان  [18] و بخصوص ما اخار اليه  (Tamoxifin)لعمارالتاموتسفين 
سيتخلص الميائي للفعيل المستخلص التحولي لبرور واورا  نبات المريص امتلف فعالية تثبيطية اتبير مين الم

مما يرتد و ود مرتبات بنسبة اتبر في المستخلص التحولي انيه فيي المسيتخلص MMC التطفير  لعمار 
 المائي . 

اند استخدان مزيج من المستخلصات المائية و التحولية للنباتات اليثالث ليوحظ ان تيال الميزي ين أدييا 
مستخلصييات التحوليية امتلييف تيأثيراياتبر ميين ة لتين ميزيج ال (RI)و (MI)و (BI)اليى خفيل  ييين تيل ميين 

و الييى التييوالي لتصييل الييى  RIو MIو BIالمييزيج المييائي ورلييف انييدما ارتفعييت نسييب التثبيييط لمعامييل 
ان )ييره الفعالييية خييابهت الفعالييية التثبيطييية لمسييتخلص الثييون  %(31.28)و  %(88.16)و  %(67.6)

)يرا المييزيج و اختبييار تيأثيره الييى الخاليييا اللمفاوييية  الزيتيي بييل انهييا فا تهيا و )ييرا ممييا خي ل الترتيييز الييى
و اسييتبعاد مسييتخلص الثييون  (CML)المعزوليية ميين اخييخاص مصييابين بابيضييال الييدن النخيياايني المييزمن 

و  (CA)الزيتي شنه يمتلف تأثيرايسميايوراثياياند زيادي الترتيز تمثل بزيادي معامل الزي  التروموسيومي 
و )يرا تأتييد رخير مين ان تيأثير المرتبيات المستخلصية بيالتحول  ياا  (SCE)ي  التبادل التروماتيد  الخم

تآزريايفي المزيج و رلف اندما ارتفعت نسبتها بخلط المستخلصات الثالثية ميل بعضيها مميا أاطيى الميزيج 
 فعالية تثبيطية اتبر ضد نمو و انمسان الخاليا اللمفاوية في الز ا  . 

ات الزيتيية لبيرور حبية البرتية بأنوااهيا الثالثية الزيتيي الميتيانيتي و من خالل متابعة تأثير المستخلص
الزيتي التيميائي و الزيتي الطيار و يد بيأن  ميعهيا رفعيت مين معاميل اشنمسيان الخيطيي و معاميل التحيول 
اشرومي و معامل التضااف ة وتان )يرا متو عيايار ان لمستخلصيات حبية البرتية ة وش سييما الزيتيية منهيا 

مين ان مسيتخلص حبية  [19] و [20]  حفيز لالنمسيان الخيطيي . ويتفي  )يرا ميل ميا توصيل الييه مين فعل م
وزاد ميين معيدل تصيينيل  زيئييات  (DNA)البرتية الزيتييي اد  اليى زيييادي معنوييية فيي محتييو  الخالييا ميين 

 (H3-  thymidine)من خالل ارتفاي نسبة المستهلف مين الثايميدين المعلين بيالتريتيون  DNA  ديدي من 
 و)را بدوره اد  الى زيادي معامل اشنمسان الخلو  . 

من النتائج يتضا بأن مستخلص الزيت الطيار امتلف اتبر فعالية في تحفيز اشنمسان الخيطية تياله فيي 
رلف المستخلص الزيتي الميتانيتي ثن المستخلص الزيتي التيميائي . و يد يعيود السيبب اليى ان نسيبة و يود 

فعالة مالثايمول و الثايموتوينون ( تانت اتبر في  الزيت المستخلص بالعصر الميتانيتية فمد بلغت المواد ال
فييي الزيييت  %(39.88)فيمييا تانييت نسييبته  %(59.77)نسييبة مرتييب الثييايموتوينون فييي )ييرا المسييتخلص 

شنيه  راتبي المسيتخلص تيميائيياية ومين المتو يل ان تتيون نسيبة )يرا المرتيب فيي مسيتخلص الزييت الطييار
مرتب فينولي يتوا د بصوري اساسية في زيت حبة البرتة الطيار اتثر من توا ده في زيوتها الثابتة . ومن 
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ال دير بالرتر )نا انه  د تين التخيف اين مرتيب الثيايمول و الثيايموتوينون فيي فحيص اشستخيراب بالطبمية 
 . [22]و التحويل اشستخرابي الحيو  الراتي [21]   (TLC)الر يمة 

ار انه استخدان المستخلص الزيتي الميتانيتي لبرور حبة البرتة  [23]ومما يعزز ما رتر اااله دراسة 
تميير)ن فييي اييال  ااصييابة ال لدييية المحدثيية فييي فئييران اصيييبت ب رثوميية المتييورات العنمودييية الر)بييية 

Staphlococcus aureus  حمليت زيييادي فيي نسيبة تتييوين اشوايية الدمويية وتتييون نسييج حبيبيي فييي
 منطمة ال ر  و بالتالي التآن ال ر  بو ت  ياسي ممارنةيبمعامل السيطري السالبة . 

من  هة اخر  و من النتائج المتعلمة بمعامل الزي  التروموسومي و التبادل التروماتييد  الخيمي  فيي 
ظ ان  ميل المستخلصات المائية و للنباتات الثالثة ادت الى خفيل معنيو  فيي النباتات تحت اشختبار نالح

)ييرين المتغيييرين خييابهه بييرلف المسييتخلص التحييولي لنبيياتي حبيية البرتيية و الثييون وخييد انهمييا المسييتخلص 
و  (SCE)و  (CA)التحولي لنبات الثون ار ان التراتيز الواطئة من )را المستخلص ادت الى رفل في  يين 

ميييل زييييادي ترتييييز  (CA)متغن/ميييل انيييدما بيييدأ اشنخفيييال واضيييحايفي  يمييية  (10)لى الترتييييز صيييوشيا
ميل  (CA)مين ان مسيتخلص الثيون التحيولي يرفيل  يمية  [17]خلص ة واتف  )يرا ميل ميا توصيل الييهالمست

 زيادي الترتيز في الفئران المختبرية .
فميد ثبطيت بخيتل معنيو  تيال العياملين ة  أما المستخلصات الزيتية لبرور حبة البرتية بأنوااهيا الثالثية

وترافمت نسبة التثبيط ميل زييادي الترتييز ليخيابه بيرلف تيأثير تيل مين المسيتخلص اشلتلوييد  والفالفينوييد  
للنباتات الثالث والى حد سواا . وفيما يخص المزي ين المائي و التحولي فمد سلتا نفيس السيلوف ارخيارتا 

الر  اخار الى  [16]ة و)را يتف  مل دراسة  (SCE)و  (CA)خفل معظن المستخلصات المستخدمة في 
ان المستخلصيييين الميييائي و التحيييولي لتيييل مييين نبيييات حبييية البرتييية و الهييييل و النيييومي بصيييري لييين يمتلتيييا 
تأثيرايسميايوراثيايالى العتس من رلف فأن المستخلصيات النباتيية وبيالتراتيز المسيتخدمة ادت اليى خفيل 

يرات التروموسومية و النو  الصيغيري فيي خالييا نميي العظين والخالييا ال نسيية للفئيران التردد التلمائي للتغ
من ان مستخلصات نبات الخيا و ار  السوس و الت رات ثبطيت  [12] المختبرية . واتف  )را مل دراسة

الى الخاليا اللمفاوية لدن اشنسان و خالييا نميي العظين  MMCالتأثيرات السمية الوراثية و التطفيرية لعمار 
من ان المستخلصات المائية و التحولية لبرور اورا  نبيات الميريص   [18] للفئران ة و)را ما اتدته دراسة
انيد اسيتخدان  (SCE)و  (CA). و د يعود السبب فيي تثبييط تيل مين  MMCثبطت الفعل التطفير  لعمار
الير  ليه  (Thymoquenon)لمختلفة الى و ود المرتب األتثر ا)مية وفعالية  مستخلصات حبة البرتة ا

وشير)ييا  (CP)و (MTX)و  (BP)دور تبييير فييي حماييية المييادي الوراثييية ضييد العديييد ميين الطفييرات مثييل 
وازاحته لل رور الحري التي تسبب تحطين  (Antioxidant)ة او من خالل فعاليته المضادي لالتسدي  [23]

اليير  شحييظ ان معامليية الفئييران   [26]و)ييرا يتفيي  تمامييايمل دراسيية    [25]و DNA [24]ل زيئيية ال
 د اد  الى حمايتها من السمية الوراثية المسيتحثة نتي ية  (TQ)بمستخلص حبة البرتة التحولي او بمرتب 

و المتمثلييية بارتفييياي معيييدشت الزيييي   (Schistosoma mansoni)اشصيييابة بالمنخيييمات المانسيييونية 
وموسومي اما السبب اخخر لالنخفال فمد يعود الى و يود مرتبيات اخير  مثيل الفيتامينيات وش سييما التر

تاروتين بيتا الر  يمتلف فعالية طبيعية مضادي لالتسدي ة وبسبب طبيعته الرائبة بالد)ون فأنه يضيفي حمايية 
ف تحيرر ال يرور الحيري النات ية ة معيمايبيرلالخلية خاصة لبييدات اششخيية الحيي للمواد الد)نية المخزونة في

. تما انهيا تسيبب [27]من تأتسد )ره ال زيئات و التي تتون مسرولة ان الضرر الحاصل بالمادي الوراثية 
فيي خالييا مبييل الهامسيتر مين خيالل ااا تهيا بخيتل مباخير او  (SCE)و (CA)انخفاضايتبيرايلتل مين 

.و ميين الفيتامينييات اشخيير  التييي تلعييب  [28]شييير مباخيير لعملييية التنخيييط اشيضييي لييبعل المطفييرات 
دورايمهمايفي الحماية ضد المطفرات و التي  د تو د في المستخلصيات المسيتخدمة فيي )يره الدراسية )يي 

و  DNAار يلعب اشخير دورايو ائيايضد ااخعاي الر  يسبب تليف فيي  زيئية ال Eو فيتامين  Cفيتامين 
و المصيينف تمثييبط حيييو   Cامييا فيتييامين  [29] (DMH)تييرلف ضييد المطفيير الهايييدرازين ثنييائي المثيييل 

للمطفرات ال ينية و التروموسومية في مزاري خاليا اشنسان واللبائن فباستطااته ان يختزل معيدل التبيادل 
لالنسييان و يملييل نسييبة  ويييةاالتروماتيييد  الخييمي  فييي مييزاري الخاليييا البخييرية وفييي مييزاري الخاليييا اللمف
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اش   [30] (Coal tar)ن حيالتغيرات التروموسومية في الخاليا اللمفاوية شخخاص متعرضيين لمطيران الف
. و )يرا )يو اشحتميال اشتثير  بيوشيفي تفسيير سيبب اشرتفياي فيي  [31]ان زييادي ترتييزه  يد تسيبب سيمية 

  انييد اسييتخدان مستخلصييات الثييون التحولييية و معامييل الزييي  التروموسييومي و التبييادل التروماتيييد  الخييمي
الر  يمتاز بدوره الهان في تمليل نمو اشوران و الير   (DATS)الزيتية ة او بسبب احتواا)ا الى المرتب 

اميا   [32]انيد اسيتخدامه بتراتييز االيية  DNAل زيئيات ال  Fragmentation يد ييرد  اليى تخيظية 
نتي يية معامليية الخاليييا بالمستخلصييات اشلتلويدييية و  (SCE)و  (CA)سييبب اشختييزال الحاصييل فييي  يميية 

الفالفينويدييية لتييون )ييره المييواد بحييد راتهييا مضييادات للتطفيييرة فباسييتطااة بعييل المييواد الفالفينويدييية مثييل 
Quercetin  [33]تثبيط اشنمسان الخلو  لخاليا سرطان المولون و الثد  و ابيضيال اليدن فيي اشنسيان .

نيوي معروفية باسيتطااتها ان تثيبط  (4000)ينوييدات بأنوااهيا المختلفية الير  يصيل اليى تما ان )ره الفالف
و  [35]وشير)يا  (BP)و  (DMBA)و  [34]  (TPA)الفعل التطفير  للعدييد مين الميواد المطفيري مثيل 

ب رلف من خالل فعاليتها المضادي لالتسدي وازاحتهيا لل يرور الحيري التيي تتيداخل ميل الميادي الوراثيية وتسيب
 نخوا العديد من اشوران . 
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 .( المركبات الفعالة في المستخلصات النباتية المختلفة1جدول)
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 .( تأثير المستخلصات المائية في الخاليا اللمفاوية الشخاص اصحاء2جدول )

ملة
ملعا

 ا

 الرتكيز
(µg/ 
ml) 

يمعامل االنقسام اخليط معامل التحول االرومي معامل الزيغ  
 الكروموسومي

 التبادل الكروماتيدي
 الشقيق

معامل 
 M1 M2 M3 التضاعف
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ة م
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بة ا

 ح

0.0 
0.1 
1.0 
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36.09±0.015 
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5.24±0.12* 
5.006±0.04* 
4.73±0.252* 

2.04 
2.06 
2.04 
1.98 
1.85 
1.7 

29 
31 
29 
33 
43 
51 

38 
32 
38 
36 
29 
28 

33 
37 
33 
31 
28 
21 

ائي
ق م

صرما
 

0.0 
0.1 
1.0 
10 
100 
1000 

36.09±0.015 
36.53±0.25 
36.79±0.161 
31.74±0.031* 
30.21±0.117* 
28.31±0.251* 

0.204±0.02 
0.203±0.025 
0.213±0.025* 
0.188±0.0258 
0.175±0.03* 
0.074±0.03* 

0175±0.015 
0.176±0.006* 
0.163±0.064* 
0.163±0.0115 
0.153±0.005* 
0.106±0.0153

* 

6.16±0.026 
5.77±0.153* 
5.45±0.08* 
5.04±0.02* 
4.72±0.32* 

4.303±0.107* 

2.04 
1.99 
1.97 
1.78 
1.74 
1.66 

29 
32 
36 
47 
49 
48 

38 
37 
31 
28 
28 
29 

33 
31 
33 
25 
23 
20 

  الخطأ القياسي لثالث مكررات.  ±كل قراءة تمثل الوسط الحسابي 
  معنوي عند مستوى احتمالية*(P ≤ 0.05)  . 

 الفالفونات
 

ياخلليك الالمائ  
 KOHايثانول+

 
 لون اصفر

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
- 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
- 

+ 
+ 

+ 
+ 

طبة ورق ترشيح مر  
ب 

NaOHاشعة+ 
يةفوق البنفسج  

لون اصفر 
 خمضر

- + - - + - - + 
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.الشخاص اصحاء ( تأثير المستخلصات الكحولية في الخاليا اللمفاوية3جدول )  
 

 
 

  الخطأ القياسي لثالث مكررات.  ±كل قراءة تمثل الوسط الحسابي 
  معنوي عند مستوى احتمالية*(P ≤ 0.05)  . 
 

ملة
ملعا

 ا

 الرتكيز
(µg /ml)  معامل التحول

يمعامل االنقسام اخليط االرومي  
معامل الزيغ 
 الكروموسومي

 التبادل الكروماتيدي
 الشقيق

معامل 
 M1 M2 M3 التضاعف

ويل
كح

كة 
الرب

حبة 
 

0.0 
0.1 
1.0 
10 
100 
1000 

38.45±0.117 
35.2±0.02* 
31.22±0.16* 
28.1±0.26* 
20.07±0.04* 
18.16±0.3* 

0.223±0.025 
0.206±0.02* 
0.175±0.025* 
0.084±0.021* 
0.055±0.026* 
0.031±0.011* 

0.185±0.083 
0.175±0.085* 
0.164±0.017* 
0.154±0.015* 
0.13±0.017* 
0.08±0.04* 

6.76±0.246 
6.31±0.04* 
6.03±0.09* 
5.74±0.015* 
5.32±0.025* 
5.12±0.015* 

1.92 
1.80 
1.63 
1.58 
1.56 
1.44 

36 
41 
53 
57 
61 
67 

 

36 
38 
31 
28 
22 
22 

28 
21 
16 
15 
17 
11 

ويل
كح

وم 
 ث

0.0 
0.1 
1.0 
10 
100 
1000 

38.45±0.117 
34.65±2.21* 
31.11±0.06* 
26.13±0.57* 
18.78±0.15* 
11.27±0.51* 

0.223±0.025 
0.154±0.015* 
0.13±0.021* 
0.091±0.087* 
0.063±0.01* 
0.027±0.011* 

0.185±0.083 
0.204±0.02* 
0.215±0.038* 
0.211±0.08* 
0.179±0.06 

0.149±0.032* 

6.76±0.246 
6.52±0.24 
6.36±0.07 
6.07±0.04* 
5.71±0.101*  
5.58±0.163* 

 

1.92 
1.78 
1.74 
1.65 
1.52 
1.46 

36 
45 
49 
57 
63 
68 

36 
32 
28 
21 
22 
18 

28 
23 
23 
22 
15 
14 

ويل
كح

ق 
صرما

 

0.0 
0.1 
1.0 
10 
100 
1000 

38.45±0.117 
36.19±0.15* 
33.16±0.10* 
31.19±0.11* 
27.36±0.25* 
21.57±0.06* 

0.223±0.025 
0.208±0.026 
0.172±0.04* 
0.126±0.04* 
0.084±0.02* 
0.052±0.01* 

0.185±0.083 
0.183±0.025 
0.162±0.01* 
0.131±0.01* 
0.093±0.025* 
0.0903±0.021

* 

6.76±0.246 
6.6±0.025 
6.4±0.036 

5.27±0.058* 
5.01±0.286* 
4.00±0.01* 

1.92 
1.73 
1.66 
1.63 
1.67 
1.46 

36 
48 
53 
58 
56 
67 

36 
31 
28 
21 
21 
17 

28 
21 
19 
21 
23 
16 
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الزيتية لنباتي )حبة البركة و الثوم( في الخاليا اللمفاوية الشخاص (  تأثير المستخلصات 4جدول )
 .اصحاء

 املعاملة
 الرتكيز

(µg /ml) دي التبادل الكروماتي الزيغ الكروموسومي االنقسام اخليطي التحول االرومي
 الشقيق

معامل 
 M1 M2 M3 التضاعف

 حبة الربكة
زييت 

 ميكانيكي

0.0 
0.1 
1.0 
10 
100 
1000 

28.64±0.115    
31.17±0.485*  
33.41±0.14*    
38.4±0.48*      

38.78±0.115*  
39.6±0.095* 

0.187±0.01      
0.191±0.05      
0.197±0.01*    
0.209±0.02*    
0.248±0.11*    
0.258±0.07* 

0.155±0.015    
0.13±0.021*    
0.108±0.06*    
0.097±0.02*    
0.067±0.03*    
0.035±0.03* 

7.63±0.157       
6.16±0.05*      
5.2±0.036*      
4.36±0.05*      
3.89±0.08*      
2.72±0.104* 

 

1.97  
2.06  
2.22  
2.23  
2.54  
2.49 

36  
29  
25  
28  
12    
19 

 

31  
36  
28  
21  
22  
13 

33  
35  
47  
51  
66  
68 

 حبةةةةةةةةةةةةة الربكةةةةةةةةةةةةة
ائيزييت كيمي  

0.0 
0.1 
1.0 
10 
100 
1000 

28.64±0.115 
    

30.137±0.07*  
33.26±0.29*    
36.45±0.05*    
36.98±0.102*  
38.47±0.704* 

0.187±0.01 
0.191±0.095 
0.194±0.037*  
0.202±0.026*  
0.227±0.015*  
0.238±0.02* 

0.155±0.015 
0.151±0.045    
0.145±0.031*  
0.125±0.031*  
0.08±0.01*      

0.074±0.027* 
 

7.63±0.157      
7.16±0.128*    
6.15±0.025*    
5.71±0.051*    
5.5±0.13*        

3042±0.33* 

1.97 
2.04  
2.20  
2.24  
2.32  
2.42 

36 
33  
26  
25  
24  
20 

31 
30  
28  
26  
20  
18 

33 
37  
46  
49  
56  
62 

 حبةةةةةةةةةةةةة الربكةةةةةةةةةةةةة
 زييت طيار

0.0 
0.1 
1.0 
10 
100 
1000 

28.64±0.115 
34.73±0.112*  

37.6±0.1*        
58.46±0.12*    
60.7±0.42*      
62.5±0.257* 

0.187±0.01 
0.286±0.03*    
0.304±0.04*    
0.354±0.07*    
0.353±0.075*  
0.367±0.09* 

0.155±0.015 
0.098±0.082*  
0.079±0.03*    
0.0516±0.05*  

0.0 
0.0 

7.63±0.157 
5.28±0.02*      
5.04±0.017*    
4.103±0.021

*  
3.43±0.175*    
2.7±0.021* 

1.97 
2.11  
2.13  
2.33  
2.54  
2.53 

36 
28  
28  
16  
4    
8 

31 
33  
31  
35  
38  
31 

33 
39  
41  
49  
58  
61 
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  الخطأ القياسي لثالث مكررات.  ±كل قراءة تمثل الوسط الحسابي 
  معنوي عند مستوى احتمالية*(P ≤ 0.05)  . 

 
اللمفاوية الشخاص ( تأثير مزيج المستخلصات المائية و الكحولية للنباتات الثالثة في الخاليا 5جدول )

 .اصحاء

  الخطأ القياسي لثالث مكررات.  ±كل قراءة تمثل الوسط الحسابي 
  معنوي عند مستوى احتمالية*(P ≤ 0.05) . 

 

 ثوم زييت

0.0 
0.1 
1.0 
10 
100 
1000 

28.64±0.115 
21.52±0.055*  
18.45±0.015*  
16.53±0.075*  
10.36±0.064*  
6.25±0.031* 

0.187±0.015    
0.074±0.0115

* 
0.067±0.01*    
0.027±0.0115

* 0.0 
0.0 

0.155±0.015    
0.162±0.0058

* 
0.166±0.01*    
0.168±0.006*  

0.0 
0.0 

7.63±0.157 
7.5±0.1            

7.03±0.021*    
7.81±0.01*      

0.0 
0.0 

 

1.97 
1.93  
1.91  
1.86  
0.0   
0.0 

36 
35  
39  
46  
0 .0   
0 .0 

31 
37  
31  
26  
0 .0   
0.0 

33 
28  
30  
28  
0 .0   
0  
.0 

 املعاملة

 الرتكيز
(µg/ml) الزيغ الكروموسومي االنقسام اخليطي التحول االرومي 

ي التبةةةةةةةةادل الكروماتيةةةةةةةةد
 الشقيق

معامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 
 M1 M2 M3 التضاعف

)حبةةة الربكةةة + 
ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم +  

 صرماق( مائي

0.0 
0.1 
1.0 
10 
100 
1000 

46.07±0.24      
45.47±0.158*  
42.7±0.025*    
38.1±0.036*    
29.7±0.1*        

23.69±0.09* 

0.267±0.04      
0.235±0.036*  
0.202±0.032*  
0.195±0.036*  
0.171±0.026*  
0.0867±0.03* 

0.251±0.05      
0.235±0.02      

0.187±0.109*  
0.174±0.026*  
0.159±0.084*  
0.121±0.01* 

7.41±0.85        
6.73±0.047* 
6.51±0.04*      
6.29±0.09* 
5.08±0.065*    
4.88±0.07* 

1.79  
1.66  
1.45  
1.39  
1.37 
1.4 

45  
53  
67  
69  
69  
71 

31  
28  
21  
23  
25  
18 

24  
19  
12  
8    
6    
11 

)حبةةة الربكةةة + 
 ثوم

+ صةةةةةةةةةةةةةةةةةةرماق(  
 كحويل

0.0 
0.1 
1.0 
10 
100 
1000 

46.07±0.24      
41.99±1.207*  
18.15±0.355*  

0.0 
0.0 
0.0 

 

0.267±0.04      
0.228±0.284*  
0.0316±0.01*  

0.0 
0.0 
0.0 

0.251±0.05      
0.228±0.092*  
0.027±0.01*    

0.0 
0.0 
0.0 

7.41±0.85        
6.73±0.118*    
5.32±0.171*    

0.0 
0.0 
0.0 

1.79  
1.6    
1.23   

0            
0 
0 

45  
56  
78  
0    
0    
0 

31  
28  
21  
0    
0    
0 

24  
16  
1    
0    
0    
0 



    دراسة التأثير التثبيطي لبعض المستخلصات النباتية على الخاليا اللمفاوية    6،2013.العدد  B)،الجزء ) 31مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد
 الشخاص اصحاء                                                                                                

 

154 

 

 
 
 
 
 
 
 

 .( تأثيرالمستخلصات االلكلويدية للنباتات الثالثة في الخاليا اللمفاوية الشخاص اصحاء6جدول )

 املعاملة
 الرتكيز

(µg/ml) الزيغ الكروموسومي االنقسام اخليطي التحول االرومي 
دي التبادل الكروماتي

 الشقيق

معامل 
التضاع
 ف

M1 M2 M3 

حبة 
الربكة 
 الكلويد

0.0 
0.1 
1.0 
10 
100 
1000 

41.94±0.013    
37.49±1.24*    
31.55±0.33*    
28.87±0.73*    
21.7±0.015*    
16.46±0.485* 

0.24±0.153      
0.152±0.05*    
0.134±0.06*    
0.107±0.12*    
0.076±0.015*  
0.047±0.021* 

0.174±0.049    
0.153±0.03*    
0.148±0.032*  
0.130±0.017*  
0.095±0.035*  
0.073±0.01* 

7.3±0.1002      
6.23±0.055*    
6.06±0.04*      

5.116±0.101*  
4.9±0.28*        
4.06±0.01* 

1.76  
1.76  
1.68  
1.65 
1.4   
1.38 

43  
48  
53  
57  
66  
68 

38  
28  
26  
21  
28  
26 

19  
24  
21  
22  
6    
6 

ثوم 
 الكلويد

0.0 
0.1 
1.0 
10 
100 
1000 

41.94±0.013    
37.16±1.61*    
33.28±0.58*    
31.14±0.67*    
28.06±1.51*    
26.07±1.32* 

0.24±0.153      
0.217±0.09 
0.173±0.07*    
0.156±0.053 
0.109±0.011* 
0.107±0.021* 

0.174±0.049    
0.166±0.05*    
0.153±0.011*  
0.132±0.06*    
0.103±0.03*    
0.102±0.008* 

7.3±0.100        
7.2±0.22          
7.09±0.36        
6.97±0.38*      
6.83±0.105*    
6.51±0.106* 

1.76  
1.76  
1.67  
1.57  
1.57  
1.44 

43  
51  
56  
58  
61  
65 

38  
22  
21  
23  
21  
17 

19  
27  
23  
19  
18  
18 

صةةةةةةةةةةةةةةرماق 
 الكلويد

0.0 
0.1 
1.0 
10 
100 
1000 

41.94±0.013    
40.4±0.574*    
37.19±0.075*  
34.35±0.303*  
31.75±0.084*  
28.82±0.19* 

0.24±0.153      
0.217±0.015*  
0.184±0.02*    
0.164±0.02*    
0.093±0.026*  
0.074±0.031* 

0.174±0.049    
0.164±0.036    
0.149±0.032*  
0.143±0.023*  
0.1103±0.017*  
0.094±0.035* 

7.3±0.100        
7.15±0.128      
6.71±0.188*    
6.45±0.07*      
6.24±0.04*      

6.11±0.1002* 

1.76  
1.68  
1.69  
1.62 
1.53  
1.41 

43  
52  
55  
58  
63  
57 

38  
28  
21  
22  
21  
29 

19  
20  
24  
20  
16  
14 

  الخطأ القياسي لثالث مكررات.  ±كل قراءة تمثل الوسط الحسابي 
  معنوي عند مستوى احتمالية*(P ≤ 0.05) . 
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تأثير تراكيز مختلفة عن المستخلصات الفالفينويدية لنباتات )حبة البركة و الثوم و  (7)جدول 
 الصرماق( على الخاليا اللمفاوية الشخاص اصحاء

 املعاملة
زالرتكي  
(µg 
/ml) 

 الزيغ الكروموسومي االنقسام اخليطي التحول االرومي
دي التبةةةةةةادل الكروماتيةةةةةة

 الشقيق

معامةةةةةةةةةةل 
التضةةةةةةةةاع
 ف

M1 M2 M3 

ة الربكةةةةةةةةحبةةةةةةةةة 
دفالفينوي  

0.0 
0.1 
1.0 
10 
100 
1000 

40.216±0.051  
38.49±0.17*    
33.5±0.02*      

28.17±0.017*  
18.29±0.35*    
10.34±0.148* 

 

0.234±0.029    
0.186±0.0101* 
0.152±0.051*  
0.079±0.049*  
0.051±0.015*  
0.029±0.032* 

0.174±0.053    
0.164±0.02*    
0.146±0.015*  
0.124±0.085*  
0.029±0.04*    
0.082±0.04* 

6.44±0.031      
5.58±0.064*    
5.26±0.04*      
4.76±0.06*      
4.58±0.16*      
4.16±0.15* 

1.87  
1.74  
1.63  
1.55  
1.46  
1.40 

46  
53  
58  
63  
67  
69 

21  
20  
21  
19  
20  
22 

33  
27  
21  
18  
13  
9 

ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم 
دفالفينوي  

0.0 
0.1 
1.0 
10 
100 
1000 

40.216±0.051  
35.31±1.42*    
33.37±0.49*    
31.11±0.10*    
28.17±0.592*  
21.64±0.096* 

0.234±0.029    
0.182±0.047*  
0.152±0.055*  
0.128±0.055*  
0.112±0.045*  
0.05±0.032* 

0.174±0.053    
0.165±0.021*  
0.144±0.021*  
0.122±0.01*    
0.108±0.025*  
0.094±0.06* 

6.44±0.031      
6.321±0.055*  
6.09±0.025*    
5.73±0.044*    
5.54±0.08*      

5.186±0.058* 

1.87  
1.77  
1.62  
1.52  
1.50  
1.46 

46  
50  
55  
63  
67  
68 

21  
32  
28  
22  
16  
18 

33  
27  
17  
15  
17  
14 

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرماق 
دفالفينوي  

0.0 
0.1 
1.0 
10 
100 
1000 

40.216±0.051  
37.32±0.312*  
35.43±0.115*  
33.47±0.143*  
31.13±0.157*  
28.47±0.316* 

0.234±0.029    
0.192±0.04*    
0.161±0.15*    
0.135±0.015*  
0.096±0.025*  
0.076±0.01* 

0.174±0.053    
0.173±0.03      

0.165±0.025*  
0.145±0.026*  
0.095±0.027*  
0.087±0.015* 

6.44±0.031      
6.08±0.03*      
5.83±0.07*      
5.63±0.25*      
5.47±0.138*    
5.23±0.426* 

1.87  
1.73  
1.63  
1.55  
1.48  
1.48 

46  
48  
56  
61  
67  
68 

21  
31  
20  
23  
18  
16 

33  
21  
24  
16  
15  
16 

  اخلطأ القياسي لثالث مكررات.± كل قراءة متثل الوسط احلسايب 
  معنوي عند مستوى احتمالية(P ≤ 0.05)  . 
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