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  الخWصة 
في اثنين من الخطوط الخلوية السرطانية ، ھما خط  Capparis spinosaاسة لمعرفة التأثير التثبيطي للمستخلص المائي الخام �وراق نبات الكبر أجريت الدر

 ١٢٥(م وھي ، حيث استخدمت اربعة تراكيز من المستخلص المائي الخا) Hela(وخط خ6يا سرطان عنق الرحم البشري ) Hep-2(خ6يا سرطان الحنجرة البشري 
ساعة ، أوجدت الدراسة تأثير تثبيطي واضح للمستخلص على خ6يا الخط ) ٧٢،  ٤٨(مليلتر وبواقع مدتين للتعرض ھي /مايكروغرام) ١٠٠٠،  ٥٠٠،  ٢٥٠، 

تر وكان معدل الكثافة الخلوية مليل/مايكروغرام) ١٢٥(ومنذ المستوى ا�ول للتركيز ) P<0.001(وبصورة معنوية عند مستوى احتمال  Helaو  Hep-2السرطاني 
مليلتر وكانت معدل الكثافة الخلوية في /مايكروغرام) ١٠٠٠(، بلغ اعلى تأثير تثبيطي عند التركيز ) ٠.٦٥٤٥(% Helaاما في خ6يا ) Hep-2 %)0.340للخ6يا 
ساعة من مدة التعرض فكانت الكثافة الخلوية  ٧٢تخلص بعد فقد ظھر التأثيرالتثبيطي ا�على للمس) . ٠.٢٦٦(% Helaاما في خ6يا ) Hep-2 %)0.108خ6يا 

  ) . ٠.٤٦٢٤(% Helaأما خ6يا الخط ) ٠.٢٧٥(% Hep-2لخ6يا الخط 
وحظ ان حيث ل Helaو  Hep-2تشير نتائج ھذه الدراسة إلى الفعالية التثبيطية العالية للمستخلص المائي لنبات الكبر على معدل الكثافة الخلوية للخ6يا السرطانية 

ومن ھنا نجد إن أفضل فترة كانت . ھناك ع6قة خطية عكسية بين عامل الوقت والتركيز وعدد الخ6يا النامية أي كلما زاد الوقت والتركيز زاد عدد الخ6يا المقتولة 
  .   ساعة في تثبيط الخ6يا السرطانية ) 72(ھي 
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Abstract  
 

This study was conducted to know the inhibitory effect of the crude aqueous Capar, Capparis spaniosa leaf plant on two 
cellular cancer lines human epidermoid larynx carcinoma  Hep-2 and human cervix uteri epitheloid carcinoma  Hela  .Four leaf 

extract concentrations have been used (125، 250،500 and1000) µg/ml and the exposure time was (48 and 72) hrs . 
This study indicated a clear significant inhibitory effect (p<0.001) of the extract on the cancer lines ،Hep-2 and Hela ،even 

with the first low concentration .The cellular Hep-2 density was (0.340%) , whereas the density in Hela was (0.6545%) at the 

lowest concentration 125 µg / ml . The highest inhibitory effect of the extract was at (1000) µg/ml ,the cellular Hep-2 density 
(0.108%) and in Hela (0.266%) . 

The highest significant inhibitory effect of the extract (72) hrs of exposure time was (0.275%) Hep-2 and (0.4624%) Hela 
.The result of this study has indicated ahighest inhibitory activity of the aqucous leaf extract of Cpparis Spinosa on the density 
average of cancer cells for both Hep-2 and Hela . 

There was an inversely linear relation ship between exposure time and concentration on the growth of cells . As exposure 
time and concentrations have increased , the killed cells have increased also . 

 

 :المقدمة
  

تحتل ا�ورام السرطانية المرتبة الثانية من بين مسببات 
ا�مر . الموت في العالم بعد أمراض القلب وا�وعية الدموية 

الذي دفع الباحثين ل6ھتمام بھذا المرض ومحاولة إيجاد الع6ج له 
، وذلك من خ6ل ا�ھتمام بجانب الطب البديل واستخدام 

ا تتركه بعض الع6جات المصنعة ا�عشاب الطبية نظراً لم
  . كيميائياً من تأثيرات جانبية قد تعود سلباً على صحة المريض 

تم استخدام ا�عشاب بوصفھا غذاء ودواء منذ بدء الخليقة 
وتركزت الدراسات حول ا�عشاب التي لھا القابلية على تقليل 
نسبة الدھون او منع التخثر او إنھا تعمل كمضادات للسرطان او 
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 ٧٠

محفراً للجھاز المناعي والتي قد تكون مھمة بوصفھا مساعدات 
ا�صابة بأمراض القلب وا�وعية الدموية  لتقليل خطر

 ) . Lin,2000  (والسرطانات                
ان للنباتات وا�عشاب الطبية دور مھم على الصعيد الصناعي 

دة والع6جي ، اذ تحتوي ھذه النباتات وا�عشاب على مركبات ع
لھا فعاليات ايضية مختلفة تسمى مركبات ا�يض الثانوي                

secondary metabolites  . لذلك استعملت مستخلصات
النباتات وا�عشاب الطبية في ع6ج ا�ورام السرطانية من خ6ل 
التأثيرات السمية التي تُبديھا المستخلصات النباتية تجاه الخ6يا 

إيقاف تكاثر تلك الخ6يا وقدرتھا على  السرطانية ومحاولتھا
إن كثيراً من العناصر . أحداث الموت المبرمج لھذه الخ6يا

الغذائية وا�عشاب الطبية تمتلك تأثيرات سّمية في الخ6يا 
  (Thatteالسرطانية من خ6ل حثّھا على الموت المبرمج

  .  )٢٠٠٠ ,وآخرون
  

  : وصف النبات
  

الذي يعود للعائلة  Capparis spinosaيعد نبات الكبر 
Capparidaceae  من النباتات المتوطنة المنتشرة في معظم

  . Caparالب6د العربية ويطلق عليھا باللغة ا�نكليزية 
الكبر شجيرة وتحمل أوراقا جلدية بسيطة سوية الحافة ، 
واذينات شوكية ، وتحمل ازھار على اعناق طويلة ولھا اسدية 

  .ة الشكل عديدة ، والثمرة كمثري
يعد النبات من النباتات الطبية التي تحتوي على جليكوسيدات 
وصابونيات وحامض البكتيك ، والجليكوسيد مركب عضو يتميء  

. أو يتحلل بفعل ا�حماض او ا�نزيمات فينتج منه سكر الكلوكوز
  . كما انه يعد من المواد المتبلورة عديمة اللون ذات الطعم المر

السمية ، وتتميز بكونھا تنتج جواھر فعالة  وكثير منھا شديدة
ومن أھم الجليكوسيدات الموجودة في نبات الكبر ھو . عند تحللھا 

  .  Rutinجليكوسيد الروتين 
  

  : ا�ثر الطبي
  

تستعمل الجذور كمدرة للبول وھي قابضة ، اما القلف وقلف 
الجذور فھو فاتح للشھية ، كما يستعمل بشكل لبخات لع6ج 

ومنقوع الساق والجذور لھا خاصية ضد ا�سھال ، . بات ا�لتھا
وبراعم ا�زھار تستعمل لع6ج ا�ضطرابات في الجھاز البولي 

اوراق وجذور وثمار وقلف . وھي في نفس الوقت مدرة للبول 

                           ١٩٨٨سعد واخرون ، (نبات الكبر  سامة ومھيجة للجلد 
  ) . ١٩٨٨  ,واخرون   Al-Rawiو 

تماشياً مع ا�تجاه العلمي الحديث وفي محاولة �يجاد ع6ج 
وتكيفه  C. spinosaفعال ضد السرطان ولتوفر نبات الكبر 

لظروف العراق البيئية فقد اختير لھذه الدراسة التي تھدف الى 
تحضير مستخلص مائي خام ودراسة تأثير ھذا المستخلص في 

والخط السرطاني  Hep-2تثبيط نمو خ6يا الخط السرطاني 
Hela  .  
  

  : المواد وطرائق العمل
  

  جمع وتحضير النبات - ١
 Plant collecation & Preparation    

 

من مدينة ) ١- صورة ( C. spinosa تم جمع نبات الكبر 
حديثة التابعة لمحافظة ا�نبار ، حيث تم جمع العينات مع بدء 

الدكتور محمد  ، صنف النبات من قبل ٢٠٠٨فصل الربيع لعام 
/ كلية التربية للعلوم الصرفة / عثمان موسى في قسم علوم الحياة 

فصلت ا�وراق عن النبات ونظفت وغسلت ثم تم . جامعة ا�نبار 
تجفيفھا بدرجة حرارة الغرفة مع التقليب المستمر لمنع تعفنھا 
بعدھا طحنت ا�وراق بواسطة مطحنة كھربائية ، ثم حفظت 

  .ة لحين ا�ستعمال ا�جزاء المطحون
  

  تحضير المستخلص المائي الخام �وراق نبات الكبر
 Capparis spinosa  

  
استخدام جھاز السوكسليت المجھز بالماء كمذيب مستخدم 
�ستخ6ص أوراق النبات حيث تم الحصول على مستخلص خام 

  . غرام قوام المستخلص صلباً وبلون بني غامق  ٥.٥بوزن 
  

   cell line :الخط الخلوي  - ٣
  

  ) : Hep-2( الخط الخلوي السرطاني  -أ
 Human epidermoid Larynx carcinoma  

  

، وھو خ6يا سرطان ) ٢١٨(استعمل ھذا الخط عند التمريره 
سنة   ٥٧الحنجرة لرجل يبلغ من العمر 

                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الموجود في الطبيعة في مدينة حديثة   Capparis spinosaنبات الكبر : ١–صورة 
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 )1954 ,Toolan  ,1955 ,Moore et al ( وھذا الخط تم
% ١٠المجھز بـ  ) (RPMI,1640تطبيعه للنمو على وسط 

مصل العجل البقري في المركز العراقي لبحوث السرطان 
، وعند ) الجامعة المستنصرية(والوراثة الطبية                  

تمت   Confluent monolayerتكون الطبقة ا�حادية الكاملة 
فرسين وذلك لتھيئة المزرعة / معاملة الخ6يا بمحلول التربسين 

 . Sub cultureالثانوية 
  

  )Hela  (:خWيا سرطان عنق الرحم البشري -ب
  Human cervix uteri epitheloid arcioma  

 

، وتم تجھيزه من  ١٤٢تم است6م ھذا الخط عند التمريرة 
المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية بعد تطبيعه 

) Minimum Essential Media(وسط على النمو في 
MEM  ٥المجھز بمصل دم العجل بنسبة  . %  

  

  :تھيئة الوسط الزراعي  -٤
  

Preparation of medium  
 

والوسط الزراعي  PRMIتم خلط مكونات الوسط الزراعي 
MEM  وفقاً لـ )Freshney  2000, ( وذلك لتحضير لتر منه .  

  

ام لنبات الكبر اختبار سمة المستخلص المائي الخ -٥
Capparis spinosa  على نمو الخط السرطانيHep-2 

   Helaوالخط السرطاني 
 (Cytotoxic assay of on cancer cell line  Hep-2 and Hela) 
 

تم الحصول على المستخلص المائي الخام �وراق نبات الكبر 
Capparis spinosa  وعقم المستخلص باستعمال مرشح ذو

مايكرون وحضر من  ٠.٢٢ثم بقطر  ٠.٤ثقوب بقطر 
،  ٥٠٠،  ٢٥٠،  ١٢٥(المستخلص أربع تراكيز وھي              

مليلتر وتحت ظروف معقمة ، استخدمت /مايكروغرام ) ١٠٠٠
جميع التراكيز المحضرة مباشرة بعد اكمال عملية التحضير 

 :حسب الخطوات التالية 
زرع النسيجي جھز عالق الخ6يا عن طريق معاملة قنينة ال –أ 

فرسين بعد تفريغ الوسط / بمحلول التريسين   ٢سم ٢٥حجم 
الزرعي القديم وتحريك القنينة برفق ثم حضنت بالحاضنة 

مليلتر من الوسط  ٢٠دقيقة ثم أضيف إليه  ١٥ْم لمدة ٣٧
 Serum free media (SFM)الزرعي الخالي من المصل 

مليلتر بعد كل  ٠.٢ثم بعدھا تم رج عالق الخ6يا جيداً وثم نقل 
مزجة جيدة الى حفر طبق معايرة الزرع النسيجي ذي القعر 

  microliter plate for tissue cultureالمسطح 
  .باستعمال ماصة اتوماتيكية دقيقة 

ساعة الى  ٢٤ْم لمدة  ٣٧ترك الطبق قي الحاضنة بدرجة  –ب 
حين التصاق الخ6يا في الحفرة وبعدھا تم التخلص من الوسط 

مليلتر من التراكيز  ٠.٢زرعي القديم في الحفر وتم اضافة ال
المحضرة سابقاً من المستخلص المائي ، اضافة الى انه تم 

وحضنت ا�طباق ) خ6يا فقط ( عمل مجموعة سيطرة   
من غاز ثاني %  ٥ْم في حاضنة مزودة بـ  ٣٧بدرجة حرارة 

( بعد مرور مدة التعريض . CO2اوكسيد الكاربون 
Exposure time  ( المحددة للحضن ، اخرج الطبق من

الحاضنة واضيف اليه محلول صبغة البنفسج البلوري لجميع 

  .مايكرون لكل حفرة  ٠.٢الحفر الحاوية على الخ6يا بمقدار 
أعيد الطبق مرة ثانية الى الحاضنة ليحضن لمدة ساعتين ،  -جـ 

ول بعدھا اخرج الطبق وازيلت محتوياته وغسلت الخ6يا بحل
 )PBS ( لحين زوال الصبغة الزائدة ، اذ ان الخ6يا الحية

  .تأخذ الصبغة اما الميتة ف6 تاخذھا 
 ٤٩٢قرأت النتائج باستخدام جھاز ا��يزا بطول موجي  - ث

  .نانوميتر 
 Hep-2طبقت الخطوات السابقة على الخط السرطاني  –د 

 باستعمال المستخلص المائي الخام Helaوالخط السرطاني 
  .ساعة  ٧٢و  ٤٨وبمدتي تعريض ھي 

  

  : ا�حصاء
  

أخضعت نتائج الدراسة الى التحليل ا�حصائي لغرض معرفة 
الفروق المعنوية بين معد�ت تراكيز المستخلصات الخام وتأثيرھا 

 Helaوالخط السرطاني  Hep-2في خ6يا الخط السرطاني 
ة وعدت الفروق مھمة إحصائيا وعالي. ومقارنتھا بالسيطرة 

�حتمال الخطأ ، )  P>0.001( المعنوية على مستوى احتمال 
 The completelyواجري اختبار التصميم العشوائي الكامل 

Randomized Design  واختبار اقل فرق معنوي ،Last 
significant Difference (LSD)  ١٠.٠باستعمال ببرنامج 

SPSS  ا�حصائي من شركةMicrosoft .  
  

  : شةالنتائج والمناق
  

 Helaوالخط السرطاني  Hep-2عومل الخط السرطاني 
بأربعة تراكيز للمستخلص المائي الخام �وراق نبات الكبر وھي 

مليلتر وبمدتين ھي /مايكروغرام) ١٠٠٠،  ٥٠٠،  ٢٥٠،  ١٢٥(
  . ساعة  ٧٢،  ٤٨

اعتمدت دراسة التأثير التثبيطي على استخراج النسبة المئوية 
بعد التعريض  cell viabilityالمتبقية لمعدل الخ6يا الحية 

بعد %) ١٠٠(مقارنة بمجموعة السيطرة التي يعد معدل نموھا 
، تم قياس الكثافة  crystal violetصبغ الخ6يا الحية بصبغة 

نانوميتر  ٤٩٢الضوئية باستخدام جھاز ا��ليزا عند طول موجي 
  . ، اذ تعد شدة اللون تعبيراً عن عدد تلك الخ6يا 

  

  :  Hep-2الخط السرطاني  -أ
  

تبين النتائج التي تم ) ٢،١،٤،٣(والشكل ) ١- جدول (  
الحصول عليھا من ھذه الدراسة ومن خ6ل م6حظة نتائج التأثير 
التثبيطي للمستخلص الخام لنبات الكبر في قتل خ6يا الخط 

، ) P<0.001(ي6حظ ان  التأثير كان معنوياً  Hep-2السرطاني 
مل الوقت الذي كان له تأثير واضح حيث ي6حظ إضافة إلى عا

عند زيادة وقت تعريض الخ6يا للمستخلص تزداد نسبة القتل ، 
ان التأثير بدى واضحاً منذ التركيز ) ١-جدول (فيظھر من 

مليلتر وذلك في فترة التعريض /مايكروغرام) ١٢٥(الواطيء
 )٠.٤٤٦(ساعة حيث كان معدل الكثافة الخلوية ) ٤٨(ا�ولى 

مقارنة مع مجموعة السيطرة الذي كان معدل الكثافة الخلوية فيھا   
، ازداد ھذا التأثير بازدياد التركيز في نفس مدة ) ٠.٦٨١(

،  ٠.٢٣٧،  ٠.٣٩٣(التعريض حيث بلغ معدل الكثافة الخلوية 
مليلتر /مايكروغرام) ١٠٠٠،  ٥٠٠،  ٢٥٠(للتراكيز ) ٠.١٢٨
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 ٧٢

متطابقة لما ذكر قدوري ھذه النتيجة جاءت . على التوالي 
الذي قام بدراسة تأثير بعض المستخلصات النباتية على ) ٢٠٠٤(

خارج الجسم حيث ان  RDو  Hep-2الخطوط السرطانية 
التركيز مع عامل الوقت تعد عوامل مؤثرة اساسية في شدة التأثير 

تنطبق الحالة السابقة في مدة . في خ6يا الخطوط السرطانية 
ساعة حيث كان ) ٧٢(التعريض ا�ولى مع مدة التعريض الثانية 

ازداد بزيادة التراكيز حيث ) P<0.001(التأثير التثبيطي معنوياً 
،  ٠.١٥٠،  ٠.٢١٩،  ٠.٢٣٤(عدل الكثافة الخلوية  بلغ م

) ١٠٠٠،  ٥٠٠،  ٢٥٠،  ١٢٥(للتراكيز ) ٠.٠٨٩
مليلتر على التوالي ، ي6حظ كذلك ان الفرق كان /مايكروغرام

معنوياً بين فترة التعريض ا�ولى والثانية حيث كان معدل الكثافة 
في في حين كان ) ٠.٣٧٧(ساعة ) ٤٨(الخلوية لفترة التعريض 

 ) . ٠.٢٧٥(ساعة ) ٧٢(فترة التعريض الثانية 
نتائج ھذه الدراسة جاءت متفقة لدراسات أخرى عديدة فقد 

تأثير واضح لمستخلص الخام ) ٢٠٠٤، واخرون  Hung(وجد
،  HL.60على الخط السرطاني  Phlanthus urinariaلعشب 

ان للك6يكوسيدات الفعالة ) ٢٠٠٣، واخرون  Lopez(كما ذكر
 Digitals purpurea L. supت القمعية ا�رجوانية في نبا

  .  TK-10تأثير تثبيطي ضد الخط 
له تأثير ع6جي  Vinca rosaوجد ان نبات مخلب القط 

     استخدم كع6ج سرطان ابيضاض                      الدم الحاد 
Acute Lymphoblastic 

Leukemia)2004,Montbriand(كما ذكر،)الموسوي ،
ان لمستخلصات قلف وأوراق نبات الصفصاف تأثيراً ) ٢٠٠٦

 Hep-2تثبيطياً واضحاً في نمو كل من سرطان الحنجرة البشري 
كما أظھرت دراسة .  AMN-3وسرطان الغدد اللبنية الفأري 

ان المستخلصات الخام لثمار ونوى التمر ) ٢٠٠٧، الجريصي(
ـريض ، معتمدة على مدة التع Hep-2تأثيرات تثبيطية في خ6يا 

فقد كانت حيوية ھذه الخـ6يا تنخفـض بشـكل معنوي مع إزدياد 
مدة التعريض وقد يعود السبب في ذلك �حتواء ھذه المستخلصات 
على مركبات تؤثر في الحالة الفسلجية لھذه الخ6يا ومن ثم تسبب 
ھ6كھا ، أو احتوائھا على مركبات تعمل على إيقاف دورة الخ6يا 

عند طور معين وتمنعھا من  Arrest cell cycleالسرطانية 
التكاثر ، أو احتوائھا على مركبات تحفز الخ6يا السرطانية على 

  .Apoptosisالموت المبرمج 
يعزى الفعل التثبيطي لمستخلص الخام لنبات الكبر الى فعل 
المركبات الفعالة التي يحويھا فقد يرجع الدور الى الك6يكوسيدات 

ات شديد السمية كما ان له ميزة الذوبان بفعل التي تعد من المركب
ا�حماض ويعد ھذا المركب من مركبات ا�يض الثانوي التي 

عن  lipoxygenaseتعمل على إيقاف عمل أنزيم أكسدة الدھون 
والمعبر بشكل  lipoxygenase mRNA-5طريق تثبيط عمل 

عال في الخ6يا السرطانية الذي بدوره يؤدي الى تثبيط انزيم 
Topoisomerase I  المسؤول عن إعادة ارتباط الـDNA 

واستمرار نمو الخلية ، وعند ذلك يتوقف نمو الخلية السرطانية 
،  1999Hoeonlein, et. Al  .(لتدخل مرحلة الموت المبرمج 

كذلك فقد تكون بعض العوامل النشطة في ) . ٢٠٠٤الحلي ، 
مثل عامل              الخ6يا السرطانية ھدفاً لمركبات ا�يض الثانوي

)NF-B (Nuclear Transcription Factor  ًالذي يلعب دورا
مھماًَ◌ وأساسيا في تنظيم دورة حياة الخلية ونموھا من خ6ل 

وعوامل النمو ، لذلك فان  Cytokinesالتشفير عن السايتوكينات 
تثبيطه سوف يؤدي الى حدوث خلل في دورة الحياة وبالتالي 

،  .Ahmed et. Al(لة الموت المبرمج  تدخل الخلية مرح
(2000  .  

  

  :  Helaالخط السرطاني  -ب
  

والذي يبين ) ٨،٧،٦،٥(والشكل ) ٢ -جدول (من م6حظة 
خ6ل نفس مدة  Helaمعدل الكثافة الخلوية للخط السرطاني 

التعريض وبنفس التراكيز المذكورة أيضا ، ي6حظ كذلك وجود 
لنبات الكبر على خ6يا الخط  تأثير تثبيطي للمستخلص المائي

، حيث وجد ان التأثير التثبيطي قد بدأ بالظھور  Helaالسرطاني 
مليلتر حيث بلغ /مايكروغرام) ١٢٥(من التركيز               

وازداد باتجاه التراكيز العالية ) ٠.٧٨٢(معدل الكثافة الخلوية 
          وذلك للتراكيز       ) ٠.٣٢٢،  ٠.٤١٠،  ٠.٥٢١(حيث بلغ 

مليلتر على التوالي مقارنة /مايكروغرام) ١٠٠٠،  ٥٠٠،  ٢٥٠(
 ٤٨(خ6ل مدة التعريض  ا�ولى ) ٠.٨٥٣(بمجموعة السيطرة 

في6حظ ) ساعة ٧٢(، اما خ6ل مدة التعريض الثانية ) ساعة
من ) P<0.001(زيادة في نسبة القتل للخ6يا وبصورة معنوية 

راسة حيث كانت نسبة الكثافة جراء التعرض للمستخلص قيد الد
،  ٠.٤١٠،  ٠.٥٢٧( Helaالخلوية لخ6يا الخط السرطاني 

) ١٠٠٠،  ٥٠٠،  ٢٥٠،  ١٢٥(للتراكيز ) ٠.٢١٠،  ٠.٣١٢
مليلتر على التوالي ، با�ضافة الى ذلك فقد لوحظ ان /مايكروغرام

ھناك ع6قة طردية بين التراكيز ومدة التعريض ونسبة القتل 
د التركيز ومدة التعريض زادت نسبة القتل للخ6يا حيث كلما ازدا

السرطانية ، ھذه النتائج جاءت متفقة مع نتائج دراسات سابقة 
إلى أن التراكيز  ( Lam and Ng,2009 )حيث أشار كل من 

تسبب تأثيراً سمياً على خ6يا   C. spinosaالواطئة من الـ 
HIV-1  ، وتمثل ذلك ، عن طريق تحفيز الموت الخلوي المبرمج

، DNAبوجود تغيرات كيموحيوية وشكلية كا�نكماش وتقطيع الـ
فإنھا تقتل الخ6يا بطريقة إحداث النخر ا�على أما التراكيز 

Necrosis  ٤٤وبنسبة تثبيط . %  
كما ان السبب الذي قد يعزى اليه ما وجد في الدراسة الحالية 

لكبر على ھو قدرة مركبات الك6يكوسيدات الموجودة في نبات ا
المتكونة من الخطوط  Microtubuleتدمير النبيبات الدقيقة 

السرطانية نتيجة زيادة التثبيط الكلي للبروتينات المسؤولة عن 
عملية ترتيب النبيبات الدقيقة خ6ل عملية ا�نقسام وبالتالي  يؤدي 
الى إيقاف عملية ا�نقسام ويطلق على مثل تلك النباتات 

 .  Antimitoticالخلوي  بالمضادات ل6نقسام
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 التركيز
PPM 

)الساعة( الوقت  
 معدل الكثافة الخلوية لكل تركيز

٧٢ ٤٨ 

٠.٥٨٣ ٠.٨٥٣ ٠.٨٥٣ ٠ 
٠.٦٥٤٥ ٠.٥٢٧ ٠.٧٨٢ ١٢٥ 
٠.٤٦٥٥ ٠.٤١٠ ٠.٥٢١ ٢٥٠ 
٠.٣٦١ ٠.٣١٢ ٠.٤١٠ ٥٠٠ 
٠.٢٦٦ ٠.٢١٠ ٠.٣٢٢ ١٠٠٠ 

ساعة ٢٤معدل الكثافة الخلوية لكل   ٠.٤٦٢٤ ٠.٥٧٧٦   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التركيز
PPM 

)الساعة(الوقت   
 معدل الكثافة الخلوية لكل تركيز

٧٢ ٤٨ 

٠.٦٨١ ٠.٦٨١ ٠.٦٨١ ٠ 
٠.٣٤٠ ٠.٢٣٤ ٠.٤٤٦ ١٢٥ 
٠.٣٠٦ ٠.٢١٩ ٠.٣٩٣ ٢٥٠ 
٠.١٩٤ ٠.١٥٠ ٠.٢٣٧ ٥٠٠ 
٠.١٠٨ ٠.٠٨٩ ٠.١٢٨ ١٠٠٠ 

ةساع ٢٤معدل الكثافة الخلوية لكل   ٠.٢٧٥ ٠.٣٧٧   

 Hep-2ووقت التعريض ومعدل  الكثافة الخلوية  C. spinosaلتركيز المستخدم لمستخلص نبات الكبر يبين ا: ١ -جدول 
  

       L.S.D. p<0.001       C = 0.082  ,   T = 0.052  ,  C*T = 0.117 

 Helaووقت التعريض ومعدل الكثافة الخلوية للخط السرطاني  C. spinosaيبين التركيز المستخدم لمستخلص نبات الكبر : ٢ -جدول 
 

       L.S.D. p<0.001       C = 0.082  ,   T = 0.052  ,  C*T = 0.117 
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-Hepط السرطاني الكثافة الخلوية لخ�يا الخ: ١ -شكل 

 ساعة ٢٨حسب التركيز خ�ل فترة تعريض  2

-Hepالكثافة الخلوية لخ�يا الخط السرطاني : ٢-شكل 

 ساعة ٧٢حسب التركيز خ�ل فترة تعريض  2

Hep 48
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y = 0.0228x4 - 0.3093x3 + 1.5012x2 - 3.1277x + 2.594
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يوضح طبيعة الع�قة بين التركيز والوقت :  ٣ -شكل 
 ٢٨خ�ل فترة تعريض  Hep-2لخ�يا الخط السرطاني 

يوضح طبيعة الع�قة بين التركيز والوقت : ٤-شكل 
 ٧٢خ�ل فترة تعريض  Hep-2ي لخ�يا الخط السرطان
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يوضح طبيعة الع�قة بين التركيز والوقت لخ�يا الخط :  ٧ -شكل 
 ساعة ٢٨عريض خ�ل فترة ت Helaالسرطاني 
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 ساعة ٧٢خ�ل فترة تعريض  Helaالسرطاني 
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