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ABSTRACT 

    The removal efficiency of Several plant extracts of Nagilla sativa linn,  Allium  

sativum  sativum and  Allium  sativum  ophioscordon of free radicals from  pure 

DNA molecule at concentration  5 µgm / ml have been studied when we added 1×10-5 

M  of  H2O2 with plant extracts mixture  by measuring absorbency at 260 nanometer 

. Breaking index for nitrogen base pair was calculated. The plant extracts showed 

high ability in free radicals scavenge when used in concentrations (0.1, 1, 10, 100) 

µgm / ml which effect in DNA molecule. Also the DNase activity from different plant 

extracts was measured in DNase agar. Alcoholic mixture activity of three plants in 

(1،10،100)  µgm/ml concentration was studied by monitoring the protection effect on 

pBR322 plasmid DNA from Escherichia coli which was protect t pBR322 plasmid he 

plasmid DNA from breaking by H2O2. 
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 دراسة قابلية بعض المستخلصات النباتية في ازاحة الجذور الحرة
 خارج الجسم الحي  DNAمن جزيئة 

 

 الخالصة 
باستخدام مجموعة من المستخلصات ) مائي، كحولي، زيتي، خليط مائي، خليط كحوولي، الكلويود ،    

  Allium  sativum وثموار نبواتي الثووم  Nagilla  sativa  linnفالفينويد ( لبذور نبات حبة البركة 
sativum  والصورما  Allium  sativum  ophioscordon  درسوت اابليوة هوذل المستخلصوات فووي

مووو ر موون بيروكسوويد  5-10×1عنوود افووافة تركيووز م وودارل  DNAاحووة الجووذور الحوورز موون جزيئووة از
الهيدروجين لخليط متكون متكون من المستخلص النباتي ومحلول الدنا المستخلص من الغدز الصعترية 

نووانوميتر  260( مكغووم م موول وذلووس ب يوواص ا متصاصووية عنوود طووول موووجي 5للعجوول بتركيووز نهووائي )
 زواج ال واعوود النتروجينيووة، حيوو  ثبتووت اوودرز هووذل المستخلصووات فووي  QBاموول التجووز  وحسووام مع
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ازاحووة الجووذور الحوورز والتووي توولثر سوولبا علووو جزيئووة الوودنا وثبوتيتهووا عنوود اسووتخدام هووذل المستخلصووات 
مكغمممل . كما ودرست فعالية هذل المستخلصات في تحليل جزيئة الدنا مون ( 100،10،1،0.1بتركيز )
، كموا درسوت اابليوة موزي  مون  agar  DNaseفافتها الوو حرور عملوت مسوب ا فوي اكوار الودنييزخالل ا

( مكغمممل في ازاحوة الجوذور الحورز المتحوررز 1،10،100المستخلصات الكحولية في تراكيز مختلرة )
لمركووم بيرروكسوويد الهيوودروجين موون خووالل الحمايووة التووي افووراها  photolysisموون التحلوول الفوووئي 

الذ  يمنع تحوله من الشكل الحل ي المرتوح الو الشوكل الخطوي وفوي   (pBR322)علو بالزميدالمزي  
 جميع تراكيز المزي .

 
 .pBR322جذور حرز، مستخلصات نباتية، نباتات طبية، بالزميد كلمات مفتاحية: 

 
 مقدمة 

يطل  مصطلح الجذور الحرز علو كل جذور ا وكسجين )الهيدروكسيل، البيروكسيل،ا لوكسويل، 

واصوبح معوروت تماموا دورهوا فوي نشوو   ]NO₂,NO  ]1السووبر اوكسويد(وانواا النتوروجين الرعوال 

 وتطور السرطان من خالل مجموعة من ا ليات منها.
احدا  فرر وتغيير في المادز الوراثية يتفمن حصول طررز ثنائية ال اعدز او حذت او حشور اذ 
ان لهذل المواد ادرز في احدا  فرر كروموسومي كبير بسبم ف ودان او تطريور احودل الويالت الطوور 

 . ]proto-oncogene  ]2 و  Tumor suppressor genلجين البر  ل

لوه ال ابليوة  H₂O₂التداخل في ن ل ا شارز بين السايتوبالزم والنواز علو سبيل المثال ان المركم 

ا غشية الخلوية والعفيات بسهولة فيسبم ازاحة للعوامول المثبطوة لالستنسواي فوي  علو العبور خالل 
 . ]3[ ويسمح بهجرز العوامل المحرزز لالستنساي من السايتوبالزم للنوازالسايتوبالزم والنواز 

 التكوواثر لعمليووة المنظمووة الجينووات عوون المسوولولة والجينووات البروتينووات فعاليووة فووي تحوووير احوودا 
-C الجوين استنسواي عملية ترعيل في ال درز له H2O2 المركم ان اذ ، ]4[ المبرم  والمواد والتمايز

jun  ]5[. 
 

 المواد وطرائق العمل 
 في لمستخلصات النباتية DNaseالتحري عن نشاط انزيم 

فوي المستخلصوات النباتيوة  DNaseللتحور  عون نشواط انوزيم   ]6[اتبعت الطري ة الواردز في   
. ]7[مع بعو  التحووير كوون ان هوذا الرحوص مخصوص للتحور  عون انتواج هوذا ا نوزيم فوي البكتريوا 

المجهوز بصوبغة التولوودين  DNaseتتلخص الطري ة بعمل حرر في اطبا  حاوية علو وسط اكوار ال 
)  ملووم ، بعوودها وفووعت المستخلصووات المختلرووة (6)كووان اطوور هووذل الحروور % (0.1)الزراووا  بتركيووز 

مووائي، كحووولي، زيتووي، خلوويط مووائي، خلوويط كحووولي، الكلويوود ، فالفينويوود ( لبووذور نبووات حبووة البركووة 
Nagilla  sativa  linn وثمار نباتي الثوم Allium  sativum  sativum  والصرما Allium 

 sativum  ophioscordon  مووايكروليتر فووي كوول حروورز ، تركووت ا طبووا  فووي  (100)بحجووم
ساعة حيو  ان ظهوور هالوة ورديوة او شورافة حوول (  24، 6، 4،  2) لمدز °م (37)الحافنة بدرجة 

 . الحررز دليل ايجابية الرحص 
 

 خارج الجسم الحي  DNAالتحري عن فعالية المستخلصات النباتية المختلفة على جزيئة 
 / A260و الوذ  يمتلوس نسوبة امتصاصوية   ]7[المحفوركما فوي  DNAتوم معاملوة محلوول ال 

A280   مائي، كحولي، زيتي، خلويط موائي، خلويط بخمسة تراكيز من المستخلصات  1.87))تعادل (
وثموار نبواتي  Nagilla  sativa  linnكحوولي، الكلويود ، فالفينويود ( لبوذور نبوات حبوة البركوة 

)  Allium  sativum  ophioscordon والصورما  Allium  sativum  sativumالثووم
مل مع حجم  (1)مل و ذلس بمزج حجم واحد من المستخلص م مكغم (   100و 10و 1و 0.1و  0.0

داووائ  ، بعوودها تمووت  (10)لموودز  °م (37)مماثوول موون محلووول الوودنا ال ياسووي ، حفوون المووزي  بحوورارز 
 (260)من خالل اياص ا متصاصية علو طول موجي  DNAمتابعة تأثير المستخلص علو جزيئة ال

 . نانوميتر 
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  نا البالزميديتأثير المزيج النباتي على الد

علوو  (موزي  النباتوات الثالثوة حبوة البركوة، الثووم، الصورما ) لغر  دراسة تأثير المزي  النباتي
 Escherichiaعزلوه وتن يتوه مون عزلوة اياسوية لبكتريوا " توم او   PBR322جزيئة الدنا لبالزميد 

coli    حاوية علو هوذا البالزميود توم الحصوول عليهوا جواهزز و مشخصوة مون مركوز بحوو   الت نيوات
درص تأثير المزي  النباتي في ازاحة الجذور الحورز  ]8[جامعة النهرين وحسم ما ورد في م ا حيائية 

وذلس بوفع حجوم متساوية من محلول الدنا البالزميد  فوي انابيوم ايتودورت  [9]وحسم ما ورد في 
بتركيز  (H2O2)مل من المزي  النباتي و افافة المركم م مكغم (  100و 10و 1)افافة تركيز  و

 :مو ر أ  ان الحصيلة النهائية كانت خمسة انابيم و كاآلتي(  1×  10-5) نهائي 
 (وتعد كسيطرز سالبة )  TEمحلول + دنا بالزميد  م ا نبوبة ا ولو 
 H2O2مو ر (  10-5×1+)مل مزي  نباتي ممكغم 1+ دنا بالزميد  ما نبوبة الثانية 
 H2O2مو ر (10-5× 1+)مل مزي  نباتي ممكغم  10+ دنا بالزميد ما نبوبة الثالثة 

 H2O2مو ر ( 10-5×  1+)مل مزي  نباتي ممكغم 100+ دنا بالزميد م ا نبوبة الرابعة 
 (و تعد كسيطرز موجبة )  H2O2مو ر ( 10-5×  1+ )دنا بالزميد م ا نبوبة الخامسة

نوانوميتر مون ا شوعة فوو  البنرسوجية  (300)بعدها عرفت ا نابيم الخمسة للتشوعيع بتعريفوها الوو 
داووائ  بدرجووة حوورارز الغرفووة وتكووون عمليووة  (5)لموودز   Trans illuminatorالمنبعثووة موون جهوواز 

و هووو  (H2O2)موون جزيئووة المركووم  (-OH)التشووعيع هووذل فوورورية  نبعووا  ايووون الهيدروكسوويل 
ا يون الرعال في احودا  فورر فوي جزيئوة الودنا البالزميود  بعود عمليوة التشوعيع هوذل توم ترحيول الودنا 

فولوت لمودز سواعة ونصوت فوي  (60)و ذلوس بتسوليط فور  جهود كهربوائي م ودارل "البالزميد  كهربائيوا
 . ]8[وز من ا كار% (0.8)

 
 النتائج

 في المستخلصات النباتية DNaseنشاط انزيم التحري عن 
فعاليووة المستخلصووات النباتيووة المختلرووة فووي تحليوول جزيئووة الوودنا عنوود  (1)توفووح نتووائ  الجوودول  

، ف وود كانووت مستخلصووات الثوووم هووي ا علووو فعاليووة لهووذا ا ختبووار ، تلتهووا  DNaseاسووتخدام وسووط  
لوس فعاليوة عاليوة لهوذا ا ختبوار اما المزي  النباتي ف ود امت. حبة البركة "مستخلصات الصرما  و أخيرا

 .ظهرت بشكل هالة شرافة حول الحررز الحاوية علو المزي  النباتي 
  تأثير المستخلصات النباتية في ازاحة الجذور الحرة من محلول الدنا

 DNAتوفح توأثير التراكيوز المختلروة مون المستخلصوات النباتيوة فوي جزيئوة  (2 )نتائ  الجدول 
تركيوز  حظ ان ا متصاصية ازدادت بزيادز مل ، اذ يالممكغم (5)ن ية المحفرز بتركيز نهائي م دارل 

أ  ان  (1)المستخلص النباتي ، و تتواف  النتائ  هذل مع نتائ  التجربة الساب ة الموفوحة فوي الجودول 
ص النبواتي هوذا تختلوت بواختالت المسوتخل DNaseالمستخلصات النباتيوة تحتوو  علوو فعاليوة  نوزيم 

 .  (A)يخص المجموعة  ايما
فتمثل ادرز المستخلصات النباتية في ازاحة الجذور الحرز المتحررز مون  (B)اما نتائ  المجموعة 

مو ر و ذلس من خالل انخروا   (5-10)والمستخدم بتركيز (H2O2) مركم بيروكسيد الهيدروجين
كمووا ان . بزيووادز تركيووز المسووتخلص النبوواتي نووانوميتر  (260)اوويم ا متصاصووية عنوود الطووول الموووجي 

 . (P≤0.05)الررو  بين المعامالت و معاملة السيطرز كانت معنوية في اغلبها عند مستول احتمالية 
  pBR322لبالزميةد  DNA دراسةة تةةأثير تراكيةز مختلفةةة مةةن المةزيج النبةةاتي علةى جزيئةةة

  E. Coliالمعزول من بكتريا 
 (Sigma)المجهووز موون شووركات عالميووة معروفووة مثوول  pBR322المحلووول ال ياسووي لبالزميوود 
يظهوور بثالثووة اشووكال فيزيائيووة معروفووة هووي الحل ووي المغلوو  و الحل ووي "ا مريكيووة عنوود ترحيلووه كهربائيووا

بالمجال الكهربائي فيظهور بشوكل "الخطي و الذ  يكون اسرا ا شكال الريزيائية تأثرا"المرتوح و اخيرا
عون حرورز الترحيول يوأتي بعودها الشوكل الحل وي المرتووح ثوم الحل وي المغلو   حزمة بالزميدية هي ا بعد
 . بعدها الدنا الكروموسومي 
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فاننا حصلنا علو شكليين فيزيائيين ف ط الحل ي المرتووح و   [8]في اما بطري ة استخالصنا الواردز
المزيحووة للجووذور اسووتخدم هووذا ا ختبووار للكشووت عوون الرعاليووة . الخطووي با فووافة للوودنا الكروموسووومي 

فعاليوة الموزي  النبواتي عنود التراكيوز  (1) الحرز في المزي  النباتي، تظهر النتائ  الوواردز فوي الصوورز
مل في حماية الدنا البالزميد  من التحول الو الشكل الخطي أ  ان المزي  ممكغم ) 100و  10و  1)

 .افرو حماية علو جزيئة الدنا البالزميد  
 

  Discussionالمناقشة 
( ان المستخلصات النباتية المستخدمة في الدراسة اد اختزلوت الفورر 2يالحظ من نتائ  الجدول)

نوانوميتر عون  (260)الحاصل في جزيئة الدنا الن ية من خالل خر  ا متصاصوية عنود طوول مووجي 

خوالل تكووين او مون  H₂O₂  طري  غل  الموااع الحساسة في الجزيئة و التي اد يعمل عندها المركم

اواصر بين المستخلص النبواتي و المركوم تولد  الوو خرو  فعاليتوه المحطموة للجزيئوة و بوذلس اثبتوت 
لما سوب  جوا ت " المستخلصات فعاليتها في ازاحة الجذور الحرز وفمنت حمالية لجزيئة الدنا و تاكيدا

 مووون ايوووون pBR322 فوووي حمايوووة جزيئوووة الووودنا البالزميووود  نتوووائ  توووأثير الموووزي  النبووواتي المنتخوووم
لمركووووم بيروكسوووويد  (Photolysis)المتحوووورر بوسوووواطة التحلوووول الفوووووئي  (¯OH)الهيدروكسوووويل 

فوي فعاليوة  [9] و هوذل النتوائ  اتر وت موع موا توصول اليوه ( 1)الهيودروجين و الموفوحة فوي الصوورز 
 فوي تثبويط الرعول (C. Monspelinses)    و (Cistus incanus)المستخلصوات المائيوة لنبواتي 

مون التحوول الوو  pBR322 البالزمييود  مون خوالل حمايوة جزيئوة الودنا H₂O₂التطرير  لبيروكسويد 

 . الشكل الخطي و حراظه علو الجزيئة بالشكل الحل ي الم رول و الحل ي المرتوح
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المرتوحالحل ي       pBR322بالزميد  

بعد معاملته تركيز1×210مو ر من 

 H2O2مركم 

 pBR322بالزميد الحل ي المرتوح 

 pBR322بالزميد الحل ي المغل  

 

 pBR322بالزميد الحل ي المرتوح 

الحل ي المغل  بعد معاملته 
تركيز1×210مو ر من مركم 
ات وتراكيز مختلرة من المستخلص

 H2  النباتية

الكهربائي لدنا بالزميد  معامل بتراكيز مختلرة من المزي  النباتي ( الترحيل 1صورز )

 ( فولت لمدز ساعة ونصت.60اكاروز وبرر  جهد  )  (0.8)% في 2O2H والمركم

    TEالدنا البالزميد  +دار   -1
 2O2H مو ر  1)×10-5( مكغم  مل مزي  نباتي +1الدنا البالزميد  + -2
 2O2Hمو ر   1)×10-5( مل مزي  نباتي +  مكغم01الدنا البالزميد  +  -3
 2O2Hمو ر   1)×10-5(مكغم  مل مزي  نباتي + 001الدنا البالزميد  +  -4
 2O2Hمو ر   1)×10-5(الدنا البالزميد  +  -5
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 .( الكشف الكيميائي للمركبات الفعالة في لمستخلصات النباتية المختلفة1جدول )

 
 هذه أثر و نقية DNA جزيئة على المختلفة النباتية المستخلصات من مختلفة تراكيز تأثير (2) جدول

 .المحلول من الحرة الجذور ازاحة في المستخلصات
 ( B )مجموعة   ( A )مجموعة   المعاملة 

 نوا المستخلص
 التركيز

(µg/ml)  المستخلص +DNA 
 DNA  +5)¯10×M(1+ المستخلص 

H2O2 

 حبة البركة مائي

0.0 0.2006 ±0.0005 0.275 ± 0.0067 

0.1 0.227 ± 0.0068* 0.267 ± 0.009 

1 0.254 ± 0.0056* 0.242 ± 0.004* 

10 0.265 ± 0.0045* 0.225 ± 0.008* 

100 0.274 ± 0.0068* 0.213 ± 0.0254* 

 ثوم مائي

0.0 0.2006 ± 0.0005 0.275 ± 0.0067 

0.1 0.217 ± 0.0125 0.257 ± 0.0105 

1 0.232 ± 0.0106* 0.233 ± 0.0125* 

 الفعالية نوع المستخلص
 + حبة الربكة مائي

 ++ ثوم مائي
 + صرماق مائي

 - حبة الربكة كحويل
 ++ ثوم كحويل

 - صرماق كحويل
 ++ كحويل( صرماق + ثوم + حبة الربكة ) 

 ++ مائي( صرماق + ثوم + حبة الربكة ) 
 + حبة الربكة الكلويد

 ++ ثوم الكلويد
 ++ صرماق الكلويد

 + فالفينويدحبة الربكة 
 ++ ثوم فالفينويد

 ++ صرماق فالفينويد
 عديم الفعالية    -               فعالية متوسطة+           + فعالية عالية+
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10 0.265 ± 0.014* 0.219 ± 0.0121* 

100 0.284 ± 0.0064* 0.23 ± 0.036* 

 صرما  مائي

0.0 0.2006 ± 0.0005 0.275 ± 0.0067 

0.1 0.206 ± 0.0045 0.2366 ± 0.0081* 

1 0.207 ± 0.001 0.223 ± 0.0087* 

10 0.208 ± 0.0015* 0.210 ± 0.0029* 

100 0.212 ± 0.0067* 0.207 ± 0.0026* 

 حبة البركة كحولي

0.0 0.2006 ± 0.0005 0.275 ± 0.0067 

0.1 0.24 ± 0.02* 0.245 ± 0.00115* 

1 0.27 ± 0.1* 0.234 ± 0.0036* 

10 0.326 ± 0.0289 0.224 ±0.0025* 

100 0.376 ± 0.0153* 0.214 ± 0.007* 

 ثوم كحولي

0.0 0.2006 ± 0.0005 0.275 ± 0.0067 

0.1 0.230 ± 0.01* 0.266 ± 0.0105 

1 0.240 ± 0.01* 0.254 ± 0.0065* 

10 0.247 ± 0.0042* 0.247 ± 0.0072* 

100 0.2627 ± 0.0057* 0.239 ± 0.00115* 

 صرما  كحولي

0.0 0.2006 ± 0.005 0.275 ± 0.0067 

0.1 0.206 ± 0.005* 0.265 ± 0.0115 

1 0.213 ± 0.0027* 0.258 ± 0.00416* 

10 0.219 ± 0.001* 0.248 ± 0.0025* 

100 0.223 ± 0.0015* 0.242 ± 0.0057* 

 حبة البركة زيتي

0.0 0.2206 ± 0.0005 0.275 ± 0.0067 

0.1 0.207 ± 0.0055* 0.269 ± 0.0055 

1 0.214 ± 0.0053* 0.261 ± 0.0012* 

10 0.23 ± 0.01* 0.253 ±0.00153* 

100 0.246 ± 0.002* 0.244 ± 0.0025* 

 ثوم زيتي

0.0 0.2006 ± 0.0005 0.275 ± 0.0067 

0.1 0.207 ± 0.0055 0.26 ± 0.0066* 

1 0.2137 ± 0.0142 0.251 ± 0.004* 

10 0.218 ± 0.002* 0.245 ± 0.0021* 

100 0.26 ± 0.0132* 0.2267 ± 0.0051* 

 


