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معامل انقسام الخالیا وتكوین النوى الصغیرة في خالیا  في)  Daucus carota(عصیر الجزر  تأثیر
  نقي عظم الفخذ في الفئران البیض

  *الھام عبد الھادي خلف                               زھرة محمود الخفاجي 
  العراق/ داد جامعة بغ/ معھد الھندسة الوراثیة والتقنیة الحیویة للدراسات العلیا 

  .العراق / جامعة الموصل / كلیة الزراعة / قسم علوم األغذیة  :الحالي العنوان 
  

  لخالصة
عصیر الجزر بجرع مختلفة علmى معامmل انقسmام الخالیmا وتكmوین االنویmة الصmغیرة  تأثیردرس 

المضmmmmاد تجmmmmاه المركmmmmب  التmmmmأثیروكmmmmذلك درس . فmmmmي خالیmmmmا نخmmmmاع عظmmmmام فخmmmmذ الفئmmmmران البmmmmیض 
Cyclophosphamide  )Cp(  دم  أظھرت. بمعامالت مختلفةmأثرالنتائج عmوین  تmام وتكmل االنقسmمعام

مللتmmر )  ٠.٥،  ٠.٢٥،  ٠.١(النmmوى الصmmغیرة فmmي الخالیmmا عنmmد اسmmتعمال جmmرع مختلفmmة مmmن العصmmیر 
م كغmmم مmmن وزن جسmm/ ملغmmم  ٥٠ بتركیmmز Cpمتتالیmmة ، بینمmmا اثmmر العقmmار  أیmmام ٦لتجریmmع الحیوانmmات لمmmدة 

 ┛٢بعد مmرور  ١.٩٧الى ) ┛٦.٣(لطبیعیة امعامل االنقسام اذ انخفض المعامل عن الحالة  علىالحیوان 
مقارنmmة بالسmmیطرة السmmالبة  ١٣.٠٦زیmmادة عmmدد النmmوى الصmmغیرة الmmى  الmmى  Cpاسmmتعمال  وأدىسmmاعة ، 

والعصmیر بعmد  )Ca/Cpقبmل المطفmر  العصیر(والمطفر  اما التداخالت المختلفة بین العصیر)  . ٨┛.١(
، ففmي العمmوم سmاعدت  تأثیراتھmافكانت مختلفmة فmي ) Ca+Cp(، والعصیر مع المطفر  Cp/Caالمطفر 

النتmائج بعmد مmرور  أفضلمدة من الزمن وكانت خاصة بعد مرور الخالیا معامالت انقسامھا في استعادة 
لمعاملة الحیوانmات وكmذلك  أوال اما تكون النوى الصغیرة فبقى مرتفعا في حالة استعمال المطفر. ایام  ٦

  . الحال في المعاملة التي استعمل فیھا المطفر مع العصیر 
  

  المقدمة
تعج البیئmة بmالمواد الضmارة بصmحة االنسmان خاصmة بعmد الثmورة الصmناعیة واكتشmاف العدیmد مmن 

اوغیرھا  غذیةاألاو في حفظ  كأدویةومنھا استعمالھا مختلفة  إلغراضالمركبات الكیماویة التي تستعمل 
سواء بالتعرض المباشر او غیر المباشmر   Genotoxicواغلب ھذه المواد سامة وراثیا .  األغراضمن 

. ) ١٩٩٥ ، واخmرون  Kohlmeier( بااللكترونmاتالمختزلmة جmدا الغنیmة   DNAوتتفاعل مع جزیئات 
مmmواد المطفmmرة للكشmmف عmmن ال األمmmدبmmرزت الفحmmوص قصmmیرة وفmmي مواجھmmة ھmmذه المشmmاكل المتفاقمmmة 

، وكذلك للكشف عن المواد المضmادة  )١٩٨٢،   Grobstein(او داخلھ  الجسمسواء خارج والمسرطنة 
وھmو دلیmل یmتم حسmابھ كنسmبة ) Mitotic Index  )MIومن ھذه الفحmوص قیmاس معامmل االنقسmام . لھا 

 یتmأثرالmذي ) ١٩٨٦،    Al-Allakو   Shubber(لكلmي ابmین عmدد الخالیmا المنقسmمة الmى عmدد الخالیmا 
  . تؤدي الى تثبیط االنقسام الخلوي التي  سلبا بالمواد المطفرة والمسرطنة 

وھmي كتmل ) Micronuclei  )Mnومن الفحوص المھمة في ھذا المجال فحص تكmون النmوى الصmغیرة 
، خیطmي فmي نھایmة االنقسmام البعmد تكmون الغشmاء النmووي متجمعة من الكروماتین تظھر في السایتوبالزم 

ھا اصغر من النواة االصmلیة نولكمن حیث الشكل الخارجي والتفاعل مع الصبغات  األصلیةوتشبھ النواة 
، وتنشmأ نتیجmة حصmول كسmور ) ١٩٩٢ ،  Holdsworth و   Tawn(حوالي ثلmث قطرھmا  إلىوتصل 

 Acentricالمركmmmmزي  عmmmmدیم الجسmmmmم الكروموسmmmmومفmmmmي الكروموسmmmmوم او فقدانmmmmھ نتیجmmmmة لتخلmmmmف 
chromosome   وي وعدم انضمامھ مع الھیئة الكروموسومیةmام الخلmد االنقسmة بعmة الناتجmللخالیا البنوی

لذلك فان تكونھا یعكس مدى التلف الذي تعرضت لھ المmواد   Anaphaseوتظھر بعد الطور االنفصالي 
  Clastogenic agentsلتعmرض الخالیmا للمmواد التmي تmؤدي الmى كسmر الكروموسmومات نتیجة الوراثیة 

)Heddle   وSalamon   ،و    ١٩٨١ Tawn   و Holdsworth    ،١٩٩٢ ( .  
 ٠┛ – ٣٠حmث التطفیmر والتسmرطن بنسmبة ء غیر المتوازن یمكن ان یؤدي الى اومن جھة ثانیة فان الغذ

) %Knudsen   ،ة ) .   ١٩٨٦mmرطن خاصmmر والتسmmادات التطفیmmى مضmmا علmmوي ایضmmذاء یحmmن الغmmولك
  وتناول االغذیة النباتیة خاصة الخضر  السرطاناتدت عالقة عكسیة بین حدوث وقد وجالنباتات 

_____________________________________  
  ماجستیر للباحثة األولى رسالةمستل من 

   ٢٠٠٨/   ١/  ١٦وقبولھ     ٢٩/١١/٢٠٠٧البحث  تسلمتاریخ 
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mmات اإلصmmن آلیmmة مmmز مجموعmmي تحفیmmاعد فmmي تسmmة التmmھ الطازجmmة والفواكmmي الخلیmmالح ف)Donaldsen  ،
 الmmmmذي یعmmmmود الmmmmى العائلmmmmة الخیمیmmmmة   Daucus carotaومmmmن االغذیmmmmة الواقیmmmmة الجmmmmزر  ).┛٢٠٠

Umbelliferae  ،  ر المركبات الفعالة والحوامض الدھنیة ویحوي العدید منmالمضادة للتطفی)Evans   
 المسmmmmmmتعملة  رقیلعقmmmmmmااحmmmmmmد ا تmmmmmmأثیر إیجmmmmmmادوتضmmmmmmمنت الدراسmmmmmmة الحالیmmmmmmة محاولmmmmmmة ) .   ٢٠٠٢، 

Cyclophosphamide  )Cp ( امmل االنقسmى معامmعلMI   غیرةmوى الصmوین النmةوتكmھا وإمكانیmعكس 
  . األغراضباستعمال عصیر الجزر في الفئران البیض التي تمثل النموذج الدراسي لمثل ھذه 

  
  مواد البحث وطرائقھ

  Balb/Cالضmرب   Mus musculsض اسmتخدمت ذكmور الفئmران السویسmریة البmی:  حیوانyات التجربyة
. جامعmmة بغmmداد / جھmmزت مmmن قبmmل كلیmmة العلmmوم  غmmم ٢±  ٢٥وبmmوزن  أسmmبوع ١٢ – ٨بمعmmدل عمmmر بmmین 

فmي غرفmة تتmراوح درجmة بالستیكیة بھیئة مجmامیع وحسmب حاجmة التجربmة  أقفاصوزعت الحیوانات في 
   . ضرة محلیا العلیقة الكاملة الخاصة بھا والمح وأعطیت م  ٢٥ْ – ٢٣حرارتھا 

العصmیر باعتمmاد طریقmة  اوحضmر منھmبغmداد  أسواقاستعملت جذور الجزر المشتراة من :  جذور الجزر
)Lai    رونmذت ) ١٩٨٠، واخmویر ، اذ اخmض التحmع بعmولة  ١٠٠ مmة المغسmذور النظیفmن الجmرام مmغ

 / Chinaكة مmmن شmmر Blender(الكھربmmائي وھرسmmت ھرسmmا اولیmmا ، ثmmم خلmmط بmmالخالط بمmmاء الحنفیmmة 
Moulient   ( دةmطة  ٣لمmرعة المتوسmى السmائق علmدق) دمmویر عmمل التحmراءوشmواد  إجmتخالص المmاس

بسmرعة (تج بmالطرد المركmزي االطبmي ثmم روق النm الشmاشتج خالل طبقmات مmن ا، ورشح الن )بالمذیبات 
، واسmتعمل  )  Millipore filter 0.22 µm(وعقmم بالترشmیح دقیقmة  ٢٠لمmدة ) دقیقmة/ دورة  ٣٠٠٠

 .طازجا لتجریع الحیوانات 
مللتmر وحضmرت منmھ التراكیmز / ملغmم  ٥حضر محلول خmزین منmھ : ) Cp  )Germany / Astaعقار 

 . المطلوبة لتجریع الحیوانات 
  . خاصة محورة لھذا الغرض  محقنھتم تجریع الحیوانات النماذج فمویا بواسطة 

 :  المحالیل المستعملة
) ١٩٨٠،   Hayو   Hudson( ٧.٢ھیmدروجیني  بmأس حضmر:  سyفات الفسyیولوجيالفو دارئمحلول 

 .استخدم في تحضیر الخالیا ومالحظة النوى الصغیرة 
حجmmوم مmmن الكحmmول المثیلmmي المطلmmق مmmع حجmmم واحmmد مmmن حmmامض  ٣حضmmر مmmن مmmزج :  محلyول التثبیyyت
ویسmتعمل فmي تثبیmت )  م  ْ┛(ویبmرد فmي الثالجmة  آنیmا، یحضر ) Glacial acetic acid(الخلیك الثلجي 

  ).  Femur bone marrow(الفخذ  العظم خالیا نقي
حضر واستعمل في تصبیغ الشرائح المعدة لدراسmة :   Giemsa stain solution محلول صبغة كمزا
 ) .١٩٨٦،  واخرون   Metcalf(الكروموسومات  

)  ٠.٥ و٠.٢٥ و ٠.١(النبmاتي جmرع مmن العصmیر  ٣استعملت :  اختیار جرع العصیر وطریقة التجریع
ایmام متتالیmة  ٦فئmران لكmل جرعmة ، وتmم التجریmع لمmدة  ٣واستعملت  ) بناءا على تجارب  اولیة (  مللتر

 ٠.٢٥، امmا السmیطرة الموجبmة فجرعmت بـmـ مادة  بأيلسالبة التي لم تعمل افئران للسیطرة  ٣وخصصت 
كغmmم مmmن وزن الجسmmم  / ملغmmم  ٥٠جرعmmة النھائیmmة لتكmmون ال )المحلmmول الخmmزین (  Cpمللتmmر مmmن المطفmmر 

  .ساعة  ┛٢وشرحت بعد مرور 
  .ة لنقي عظام الفخذ شرحت الحیوانات بعد ذلك لتحضیر الشرائح الزجاجی

  : التداخالت بین العصیر النباتي والمطفر 
ة حیmث فmار ١٥، اسmتعملت )Ca/Cp(تجریع الحیوانات بالعصmیر النبmاتي قبmل المطفmر :  المعاملة االولى

  :وقسمت الى ثالث مجامیع ) مللتر  ٠.٢٥(فئران منھا بالعصیر النباتي  ٩تم تجریع 
فئران تم تجریعھا بالعصیر النباتي لمدة یومین بعدھا تم تجریعھmا بmالمطفر  ٣ تضم:  المجموعة االولى

Cp  )  م ٥٠mم / ملغmم وزن الجسmكغ ()Agrawal   وKumar   ،رور )  ١٩٩٨mد مmاعات  ٦، بعmس
 .الجرعة الثانیة للعصیر النباتي ، ثم تم تشریح الحیوانات في الیوم الثالث   إعطاءى عل

ایmام ، ثmم جرعmت بmالمطفر بعmد  ┛فئران تم تجریعھا بالعصیر النباتي لمدة  ٣ضمت :  المجموعة الثانیة
 . الجرعة الرابعة وشرحت في الیوم الخامس  إعطاءساعات من  ٦مرور

ایmام ثmم جرعmت بmالمطفر بعmد  ٦فئران تmم تجریعھmا بالعصmیر النبmاتي لمmدة  ٣ ضمت:  المجموعة الثالثة
 . ساعات من الجرعة السادسة للعصیر النباتي وشرحت في الیوم السابع  ٦مرور 
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فئmmران تmmم تجریعھmmا  ٣فئmmران ، والسmmیطرة الموجبmmة وضmmمت  ٣امmmا السmmیطرة السmmالبة فقmmد خصmmص لھmmا 
  .التجریع ساعة من  ┛٢بالمطفر وشرحت بعد مرور 

فmارة ، تmم  ┛٢، خصmص للتجربmة ) Cp/Ca(لمطفر قبmل العصmیر اتجریع الحیوانات ب : المعاملة الثانیة
  :مجامیع  ٣كغم وزن الجسم ثم قسمت الى / ملغم  ٥٠بالمطفر بتركیز منھا  ٩تجریع 

عات مmن سmا ٦بعد مmرور تم تجریعھا بالمطفر ثم جرعت بالعصیر النباتي فئران  ٣:  المجموعة االولى
 . التجریع بالمطفر واستمر التجریع لمدة یومین متتالیة ثم شرحت الحیوانات في الیوم الثالث 

سmاعات  ٦جرعت بالمطفر ثم جرعت بالعصیر النباتي بعد مرور فئران  ٣وضمت :  المجموعة الثانیة
 .ایام ثم شرحت في الیوم الخامس  ┛من التجریع بالمطفر واستمر التجریع لمدة 

سmmاعات  ٦فئmmران جرعmmت بmmالمطفر ، ثmmم جرعmmت بالعصmmیر بعmmد مmmرور  ٣ضmmمت :  موعyyة الثالثyyةالمج
 .متتالیة وشرحت في الیوم السابع ایام  ٦واستمر التجریع لمدة 

بmالمطفر وشmرحت  تجریعھmاالتmي تmم فئmران للسmیطرة الموجبmة  ٣فئران للسmیطرة السmالبة و  ٣خصصت 
  . ساعة  ┛٢بعد مرور 

فئmران  ٣وتmم تشmریح   Cpفئران اخرى تmم تجریعھmا بmالمطفر  ٩خصصت :  المطفرتجریع الحیوانات ب
  .  ایام  ٦ ایام وثالث بعد ┛  یومین وثالث بعدمرور  بعد

، تmmم مmmزج المطفmmر مmmع ) Ca+Cp(معاملmmة الحیوانmmات بالعصmmیر النبmmاتي مmmع المطفmmر :  الثالثyyةالمعاملyyة 
، ثmmم جرعmmت الحیوانmmات ) ٢٠٠٠الربیعmmي (م ◌ْ  ٣٧سmmاعات وبدرجmmة حmmرارة  ٣العصmmیر النبmmاتي لمmmدة 
  . شرحتثم ایام   ٦بالنماذج الناتجة لمدة 
 ٥٠( فئmران جرعmت بmالمطفر ٣خصص لھا فئران ، والسیطرة الموجبة  ٣لھا  صالسیطرة السالبة خص

  . ساعة  ┛٢وشرحت بعد مرور  )كغم وزن الجسم / ملغم 
  Allen طریقmmة بإتبmmاعتمmmت :  نقyyي العظyyمالكروموسyyومات مyyن الخالیyyا الجسyyمیة ل شyyرائح  تحضyyیر

  : مع بعض التحویرات وكاالتي ) ١٩٧٧(واخرون 
مللتmر  ٠.٢٥بمقmدار  )France / Houdeشmركة /   Colchicine(حقmن الحیmوان بمحلmول الكولجسmین 

 ٢وبعmد مmرور   Intraperitonealكغم من وزن الجسم تحmت غشmاء الخلmب / ملغم  ١٠وبتركیز نھائي 
تmmل الحیmmوان بطریقmmة فصmmل الفقmmرات العنقیmmة ، واسmmتخرج نقmmي عظmmام الفخmmذ وحضmmرت منmmھ ق سmmاعة ٣ –

  .واستعملت للقیاسات المطلوبة دقیقة  ٢٠وصبغت بصبغة كمزا لمدة .  )شرائح لكل فخذ  ٣( الشرائح
خلیmة منقسmمة وغیmر  ١٠٠٠وتmم حسmاب  640Xاستعملت قوة التكبیmر :  حساب معامل االنقسام الخیطي

 :وحسب معامل االنقسام ) ١٩٨٦،   Al-Allakو   Shubber(منقسمة 
  ١٠٠×  ]العدد الكلي للخالیا / عدد الخالیا المنقسمة  [= معامل االنقسام 

مmع التحmویرات ) ١٩٧٦(   Schmidاعتمmدت طریقmة لغmرض اجmراء الفحmص :  فح爱 النواة الصغیرة
  : ووفق االتي 

مللتmر مmن  ١نmة طبیmة نبیmذة معقمmة باسmتعمال باسmتخدام محقتم الحصول على خالیmا نقmي العظmم 
دقیقmmة ، ثmmم فصmلت الخالیmmا بmmالطرد المركmmزي  ٣٠ م لمmmدة  ٥٦ْحرارة بدرجmة بmmالالمصmل البشmmري المثmmبط 

شmرائح  ٣( دقmائق ، واسmتعمل الراسmب فmي تحضmیر الشmرائح الزجاجیmة  ٥لمmدة ) دقیقة / دورة  ١٠٠٠(
ح باستخدام العدسة الزیتیة وتم حسmاب النسmبة المئویmة فحصت الشرائ. وصبغت بصبغة كمزا ) لكل فخذ 

 Polychromaticخلیmmmmة مmmmmن سmmmmوابق خالیmmmmا الmmmmدم الحمmmmmر  ٥٠٠للنmmmmوى الصmmmmغیرة المتكونmmmmة فmmmmي 
erythrocytes  .  

واسmmتعمل ) CRD(باسmmتعمال التصmmمیم العشmmوائي الكامmmل  إحصmmائیا البیانmmاتحللmmت :  اإلحصyyائيالتحلیyyل 
واختبmmرت ) SAS 1996(الجmmاھز  اإلحصmmائيضmmمن البرنmmامج ) GLM(الخطmmي العmmام  النمmmوذجلmmذلك 

  ) .١٩٥٥،   Duncan(الفروق المعنویة بین المتوسطات باستعمال اختبار دانكن متعدد الحدود 
  

  النتائج والمناقشة
للمmادة الوراثیmة  الحاصmلة األضmراراالنقسmام احmد المقmاییس المھمmة المسmتعملة لمعرفmة  معامmل  یعد قیاس
  .المختلفة لدورة الخلیة  األطوارنھ بالزیادة او النقصان عن الحد الطبیعي للخالیا المنقسمة في ویعبر ع

على معامmل انقسmام  أولیةكمیات عصیر الجزر التي اختیرت بناءا على تجارب  تأثیر) ١(یوضح الشكل 
  ) .Cpاستعمال (مقارنة بالسیطرة السالبة والموجبة الخالیا 
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 الشكل  ( ١ ) :تاثیر تراكیز مختلفة من عصیر الجزر في معامل االنقسام 
MI
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مقارنmة بالحالmة االعتیادیmة التmي یصmل %  ٥.┛قmد خفmض معامmل االنقسmام الmى   Cpویالحظ ان المطفر 

، وعنmد تجریmع الحیوانmات بعصmیر  )P> 0.01(بحیmث كmان الفmرق معنویmا  ١٣فیھا معامل االنقسام الmى 
عmن معنویة  أھمیةادى ذلك الى انخفاض طفیف في قیم معامل االنقسام ولكن االنخفاض لم یشكل  الجزر

تجmmارب التmmداخل مmmع  إلجmmراءمللتmmر مmmن عصmmیر الجmmزر  ٠.٢٥لطبیعیmmة ، وقmmد اعتمmmدت الجرعmmة الحالmmة ا
وكانmmت قریبmmة مmmن الحالmmة الطبیعیmmة  علmmى الحیوانmmات تmmأثیراتاذ لmmم تسmmبب ھmmذه الجرعmmة أي  Cpالمطفmmر 

  ) .السیطرة السالبة (
  ) ٢(ایم فموضحة في الشكل  ٦المطفر على معامل االنقسام على مدى  تأثیراما 

الشكل  (٢) : تاثیر العامل المطفر (Cp) بتركیز ٥٠ میكروغرام / كغم 
وزن الجسم في معامل انقسام الخالیا لمدد مختلفyة
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 ٦و  ┛ و ٢وحضرت منھا الشرائح الالزمة بعد مmرور ) كغم/  مملغ ٥٠(جرعت الحیوانات بالمطفر  اذ

التي تتم في جسم الكائن الحي لم تستطع الرجوع بالمعامل الmى القmیم  اإلصالحویالحظ ان عملیات .  أیام
وكانmmmت الفmmmروق معنویmmmة علmmmى مسmmmتوى احتمmmmال العادیmmmة لجمیmmmع المmmmدد التmmmي فحصmmmت فیھmmmا الحیوانmmmات 

)P<0.01 ( مقارنة بالحالة الطبیعیة وذلك النCp  خاصة عندما یتعرض الى  الكیماویةمن المسرطنات
لmھ الدراسات السمیة الوراثیة لھذا العقار عندما تضاف مجموعة الھیدروكسmیل  أثبتتاذ التنشیط االیضي 

 Acrolein , Phosphoamideي یتحmول بmدوره الmى الmذhydroxy-cyclophosphamide-4 مكونا 
)Hales  ،و  ١٩٨٢ Ghaskadbi  یط وتعمل المتأیضات الناتجة ) ١٩٩٢ ، واخرونmى تثبmام  علmانقس

اي ان لmھ قابلیmة تثبmیط انقسmام الخالیmا  یة وخالیmا نقmي العظmم والخالیmا اللمفاویmةممثل الخالیا الور الخالیا
Cytostatic drug وي  آلیةاخل مع عن طریق التدmاالنقسام الخل)Belisario  رونmأ ١٩٨٥ ، واخ (  ،

التي تعمل علmى تكmوین ارتباطmات او جسmور   Alkylوذلك بتكوینھ ارتباطات عرضیة او نقل مجموعة 
االنتسmاخ فmي ھmذه  إیقmافوبالتmالي الخاصmة بقاعmدة الكmوانین   N7عنmد الmذرة   DNAبینھا وبmین جزئیmة 

ھmذه الفعالیmة  وتتmأثر، ) ١٩٩٦،   Shield و   Sandersonو ٢٠٠٣  ، رون واخBarton  m(المواقmع 
وكmmذلك بوجmmود ) ١٩٩٢، واخmmرون   C  )Ghaskadbiاذ تقmmل بوجmmود فیتmmامین بالعدیmmد مmmن العوامmmل ، 

، وقmد زاد معmدل )  ١٩٩٨  ، واخmرون  Durnev، ب  ١٩٨٥ ، واخmرون  Belisario(الكاروتینmات 
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النقسام الى قmیم مقاربmة للحالmة الطبیعیmة عنmد اسmتعمال العصmیر قبmل اسmتعمال التصحیح والعودة بمعامل ا
وكmذلك عنmد  ) ┛شmكل ال (المطفmرعنmد اسmتعمال العصmیر بعmد  وكذلك) ٣( الشكلالمطفر كما موضح في 

  ) ٥(استعمال المطفر مع عصیر النبات كما موضح في الشكل 

الشكل  (٣ ) : تاثیر المعاملة  بالعصیر قبل المطفر في معامل االنقسyام 
(Ca/Cp)
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االشكل  ( ٤) : تاثیر المعاملة بالجزر بعد استعمال المطفر في معامل 
(Cp/Ca) انقسام الخالیا

P<0.05 مھمة على مستوى *
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جیل مدى تكون النوى الصغیرة  عند المعامالت المختلفmة وفي الجزء الثاني من الدراسة والذي تناول تس
تmmأثیر الكمیmmات المختلفmmة مmmن عصmmیر الجmmزر فmmي تكmmون النmmوى الصmmغیرة مقارنmmة ) ٦(، ویوضmmح الشmmكل 

  .  Cpوالسیطرة الموجبة المتمثلة بوجود المطفر ) السیطرة السالبة (بالحالة الطبیعة 
نویة الصغیرة بالجرع المسmتعملة وكانmت الفmروق غیmر ویتضح ان عصیر الجزر لم یؤثر على تكوین اال
فmي حmین كانmت الفmروق مھمmة معنویmا علmى %  ٢.١٢مھمة معنویا مقارنة بالسیطرة السالبة التmي بلغmت 

 %  . ٩.٠٨مقارنة بالسیطرة الموجبة التي بلغت فیھا عدد النوى الصmغیرة ) P<0.01(مستوى احتمال 
، ویالحmظ ان أقصmى )  ٧(ى الصغیرة فموضحة نتائجھmا فmي الشmكل على حث النو  Cpاما تأثیر العقار 

ثmmم تبmmدأ األعmmداد باالنخفmmاض نتیجmmة لعملیmmات ) السmmیطرة الموجبmmة (سmmاعة  ┛٢القmmیم تحصmmل بعmmد مmmرور 
االصmmالح التmmي یمكmmن ان تحmmدث اضmmافة الmmى ان الخالیmmا الحاویmmة علmmى النmmوى الصmmغیرة تبmmدأ أعmmدادھا 

لmmذلك ) ١٩٨١واخmmرون  ،  Heddle(یmmا أي یحصmmل لھmmا عملیmmة تخفیmmف باالنخفmmاض نتیجmmة لتكmmاثر الخال
الصmغیرة احmدى التشmوھات  وتمثmل النmوى. سmاعة  ٩٦تؤخذ النماذج بعد مmدة لیسmت بطویلmة وال تتجmاوز 

ال   Acentric fragmentالكروموسmومیة حیmث ان القطmع الكروموسmومیة غیmر الحاویmmة علmى مركmز 
جmة وتسmتخدم كمقیmاس للتلmف الحاصmل للكروموسmومات ، وقmد سmجلت النmوى تندمج في النواة البنویة النات

 ٣٠٠٠في شریحتین على االقل لكل فخذ من الحیوانات الثالثة ، وھذا یعني ان المسح كmان علmى حmوالي 
  . خلیة التي ھي في مرحلة الطور البیني  
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الشكل (٥) : تاثیر المعاملة بالمطفر مع الجزر في معامل انقسyام 
(Ca+Cp) الخالیا
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الشكل (٦ ) : تاثیر عصیر الجزر في عدد االنویة الصغیرة في الخالیا 
مقارنة بالسیطرة الموجبة والسالبة
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 الشكل (٧) : تاثیر المطفر Cp في اعداد النوى الصغیرة
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قبmmل المطفmmر  إعطmmاءه) ٩(لشmmكل تmmاثیر اعطmmاء الجmmزر بعmmد اسmmتعمال المطفmmر ، وا) ٨( الشmmكلوضmmح یو

  .یمثل نتائج اعطاء المطفر مع العصیر النباتي سویة على اعداد النوى الصغیرة ) ١٠(والشكل 
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ا الشكل  ( ٨ ) : تاثیر اعطاء الجزر بعد المطفر (Cp/Ca) في اعداد النوى 
الصغیرة
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الشyكل ( ٩)  : تyاثیر اعطyyاء الجyyزر قبyyل المطفyyر (Ca/Cp) فyي اعyyداد 
النyyوى الصyyغیرة

0.42a
1.42b2.03b

11.22c

0.48a

0

2

4

6

8

10

12

سیطرة سالبة سیطرة موجبة  2 days 4days 6 days

المعاملة

یة
خل

 ٥
٠٠

 /
ة 

یر
صغ

 ال
ى

نو
 ال

دد
ع

  

الشكل  (١٠)  : تاثیر اعطاء الجزر مع المطفر (Ca+Cp) في اعداد 
النوى الصغیرة
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بھmا عصmیر الجmزر والمركبmات  یعمmل يالتm اآللیmةالتداخالت المذكورة لمعرفة  استعمالوكان الھدف من 

وافضmل المmدد الالزمmة للمعاملmة والmتخلص مmن   Cpالسmمي الmوراثي للمطفmر  األثmرالموجودة فmي تثبmیط 
) Desmutagens(تطفیmر مباشmرة  مثبطmاتوبشكل عmام فmان المmواد التmي تعمmل بمثابmة . ضرر المطفر 

ون كmتایضmاتھا ومنعھmا مmن الmدخول الmى الخلیmة او یماو احmدى  المطفmرةتقوم بتكوین معقmدات مmع المmادة 
د علmmى تmmایض المmmادة المطفmرة بصmmورة مباشmmرة وتمنmmع تحmmول بالتmmداخل مmmع االنزیمmmات التmي تسmmاع التmأثیر
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الmmى الشmmكل الفعmmال ، او تزیmmد مmmن فعالیmmة االنزیمmmات المزیلmmة للسmmمیة الموجmmودة بصmmورة  األولmmيالمطفmmر 
التلmف  إصmالحفھي تعمل علmى   Bioantimutagensاما مثبطات التطفیر الحیویة  . طبیعیة في الجسم 

 Deflora( اإلصالح أنظمةزیادة كفاءة و  DNAمن زیادة دقة تضاعف تتض آلیةبعد حدوثھ باكثر من 
وتشmmیر النتmmائج الموضmmحة اعmmاله الmmى ان .  ) ٢٠٠١ ،واخmmرون   Kuroda،  ١٩٨٨ ،    Ramelو  

mل  اعصیر الجزر باعتباره مزیجmواد تعمmوي مmذلك یحmرة وكmات مباشmل كمثبطmن ان تعمmواد یمكmن المmم
وھذه تعمل علmى حمایmة كاروتین   -على عدد من الفیتامینات وبتا  ويیحفالجزر . مثبطات داخل الجسم 

المmmmmادة الوراثیmmmmة والبروتینmmmmات مmmmmن فعmmmmل الجmmmmذور الحmmmmرة والناتجmmmmة مmmmmن تmmmmأیض المmmmmواد المطفmmmmرة 
)Castenmiller  ١٩٩٩ ، واخرون (.  

اذ  ) ٨  و  ٩  ینشmكلال(على زیادة الحمایmة وانخفmاض عmدد النmوى ایام  ٦لمدة وقد امتازت مدة التجریع 
وقmmد یرجmmع السmmبب الmmى الفعmmل  قاربmmت نتائجھmmا نتmmائج السmmیطرة السmmالبة الطبیعیmmة وبmmدون فmmروق معنویmmة

 DNA)    التشوھاتلعصیر النبات داخل الخالیا ومنافستھ للمطفرات  ومنع تكوین ا التآزري لمركبات
adducts)  فةmmذه الصmmاوھmmیدات  تظھرھmmات الكالیكوسmmاتمركبmmي والفال والكاروتینmmودة فmmات الموجmmفون

  . ) ١٩٩٩،  Brignallو   Lamson(الجزر 
  

EFFECT OF CARROT JUICE (DAUCUS CAROTA ) ON MITOTIC 
INDEX AND FORMATION OF MICRONUCLEI IN FEMUR BONE 
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ABSTRACT 
The effect of carrot juice at different doses on mitotic index (MI)and 

micronuclei (Mn) formation was studied in white mice bone marrow cells . The 
counter effect of juice was also studied against the effects induced by 
cyclophosphamide (Cp) . Results indicated that carrot juice (0.1 , 0.25 , 0.5 ) 
ml administered orally had no effect on MI and formation of micronuclei , 
while Cp (50 mg / Kg body weight ) lowered the MI from 6.34 (The normal 
level )  to 1.97 after 24 hr , and increased the micronuclei from the normal level 
(1.48) to 13.06 . Different combinations of juice and mutagen such as using 
juice before mutagen (Ca/Cp) , or juice after mutagen (Cp/Ca) and using juice 
with mutagen (Ca+Cp) , had different effects , all of them were able to restore 
the MI to the natural values especially after 6 days . The level of Mn remained 
elevated compared to the natural values especially in  using Cp/Ca and Ca+Cp 
treatments . 
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