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معامل االنقسام وتكون النوى الصغیرة في خالیا  في )Eruca sativa(الجرجیر  نبات تاثیر عصیر
  نقي عظام الفخذ للفئران البیض

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

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

  الخالصة
معام,ل انقس,,ام الخالی,,ا لنق,,ي عظ,,م  ف,,ي  Eruca sativaالجرجی,,ر  أوراقعص,,یر  ت,أثیردرس 

و  ٠.١ ن الن,,وى الص,,غیرة عن,,د تجری,,ع الحیوان,,ات یالفخ,,ذ ف,,ي الفئ,,ران الب,,یض وك,,ذلك درس مؤش,,ر تك,,و
الت,,,,ي یح,,,,,دثھا تجری,,,,,ع الحیوان,,,,,ات بالعق,,,,,ار  لالض,,,,,طراباتالمض,,,,,اد  ت,,,,,أثیرالومللت,,,,ر   ٠.٥ و ٠.٢٥

Cyclophosphamide  )Cp) (وك,,ذلك الت,,داخالت ب,,ین ) كغ,,م م,,ن وزن جس,,م الحی,,وان / ملغ,,م  ٥٠ ،
،  العظ,مالنتائج عن ان عصیر الجرجیر ال یؤثر في معامل انقس,ام خالی,ا نق,ي  أسفرت .العقار والعصیر 

فقد ادى الى خفض قیم معام,ل   Cpاما تجریع الحیوانات بالعقار . یساعد في تكوین النوى الصغیرة وال 
بق,,یم م,,ن الق,,یم الطبیع,,ة واس,,تطاعت الخالی,,ا الع,,ودة ال,,ى االنقس,,ام واالرتف,,ا熬 %  ٣٢ال,,ى ح,,والي االنقس,,ام 

) الس,یطرة الس,البة (بیعیة الط بالحالةواطئة مقارنة  القیم ایام ال زالت ٦المعامل ولكنھا وحتى بعد مرور 
ای,ام ،  ٦من ق,یم المعام,ل بع,د %  ٨٦عملیة تجریع الحیوانات بالعصیر قبل المطفر الى استعادة  أثرت .

م,ن %  ٥٥ي لح,وا األنس,جة تكان تجریع الحیوانات بالعصیر بعد المطف,ر اق,ل كف,اءة واس,تعاد حین في
المطفر فقد ادى الى اس,تعادة ق,یم المعام,ل بنس,بة العصیر مع  إعطاءالطبیعي ، اما  خالیاھامعامل انقسام 

 الن,,وىل,,م ی,,ؤثر اعط,,اء الحیوان,,ات عص,,یر الجرجی,,ر عل,,ى زی,,ادة ع,,دد  .م,,ن الحال,,ة الطبیعی,,ة %  ٨٢
، وق,د قل,ت الن,وى الص,غیرة ال,ى  أض,عاف ٩ال,ذي ادى ال,ى زیادتھ,ا ال,ى ح,والي   Cpالصغیرة خالفا للـ 

عن,,د ر العص,,ی یس,,تطع مل,,. الطبیعی,,ة   اإلص,,الحی,,ات نتیج,,ة عملای,,ام  ٦بع,,د م,,رور  أض,,عاف ٧ح,,والي 
م,,ن خف,,ض ع,,دد الن,,وى  J+Cpاو م,,ع المطف,,ر  Cp/Jاو بع,,د المطف,,ر   J/Cpاس,,تعمالھ قب,,ل المطف,,ر 

الصغیرة الى مستوى الحالة الطبیعیة وان كانت قیم االنخفاض ذات فروق معنوی,ة عل,ى مس,توى احتم,ال 
) 0.01 <P(  عند المقارنة بالسیطرة الموجبة  
  

  المقدمة
والحی,وان ، وق,د الس,لبیة عل,ى ص,حة االنس,ان  باآلثارمما الشك فیھ ان التلوث البیئي دائما یعود 

ل الكفیل,ة ف,ي الع,الج والوقای,ة بالس, بإیج,ادالتلوث البیئ,ي بشكل كبیر على معالجة  الباحثین اھتمامانصب 
سرطان وذلك الن معظ,م الم,واد من مسببات ال%  ٩٠ – ٨٥السلبیة البیئیة التي تشكل حوالي  اآلثارمن 

وتھ,,اجم الجزیئ,,ات الحیوی,,ة ذات الطبیع,,ة   Electrophiles لاللكترون,,اتالمص,,نعة ھ,,ي م,,واد محب,,ة 
  DNA  )Felknerوبش,,كل خ,,اص  الوراثی,,ةوف,,ي مق,,دمتھا الم,,واد ون,,ات روالغنی,,ة بااللكتالمختزل,,ة 
لمس,رطنة ھ,ي م,واد مطف,رة م,ن الم,واد ا%  ٨٥وتشیر الدراسات الى ان اكثر م,ن )  ١٩٨١، واخرون 

)Kier   ھ,ذهالطرق والوسائل للكشف الس,ریع ع,ن  إلیجاد، لذلك نشطت الدراسات  )١٩٨٦ ، واخرون 
  .المواد 

، واخ,رون   Kotake – Nara(وللنباتات دور في التقلیل من ضرر المواد الت,ي تھ,اجم الم,واد الوراثی,ة 
الدراسات ال,ى انھ,ا یمك,ن  أشارتوالتي  رطناتالمس، ولو ان بعض المواد الغذائیة تحوي على ) ٢٠٠١

، ول,ذلك )  ٢٠٠٤،   Donaldson(من السرطانات التي تصیب االنس,ان %  ٣٠ان تكون مسئولة عن 
الن ال,بعض منھ,ا ل,ھ الوسائل المالئمة لتشخیص المركبات ومعرف,ة فعالیاتھ,ا  إیجادانصب االھتمام على 

لعملی,ة التس,رطن ، ول,ذلك ی,تم الكش,ف  ي تع,د المرحل,ة االول,ىالطفرات الوراثیة والت إحداثالقابلیة على 
وتع,د الفح,وص .) ١٩٨٢ ،  Grobstein(والتقصي عن المسرطنات باستعمال الفح,وص قص,یرة االم,د 

الجھ,ات المختص,ة باس,تعمال الفعالیة الحقیقیة لذلك توصي  إیجادكل على حدة قاصرة عن االمد  قصیرة 
المواد على التطفیر والتسرطن كونھم,ا یش,تركان ف,ي إنھم,ا ی,ؤثران ف,ي اكثر من نظام للكشف عن قابلیة 

)   ١٩٩٣،   WHO(المادة الوراثیة وكذلك الحال ف,ي الكش,ف ع,ن الم,واد المض,ادة للتطفی,ر والتس,رطن 
.  

______________________________________  
  

  ماجستیر للباحثة االولى  رسالةمستل من 
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    ١٦/١/٢٠٠٨وقبولھ    ٢٩/١١/٢٠٠٧ تسلم البحثتاریخ 
 Cruciferaeالعائل,ة الص,لیبیة  أفرادالمرشحة للعمل ضد التطفیر والتسرطن ھي  األغذیةومن 

)Brassicaeae ( الت,,ي تعم,,ل ع,,دة مركب,,ات فیھ,,ا كمثبط,,ات تطفی,,ر مباش,,رةDesmutagens   واخ,,رى
 و ١٩٩٥، واخ,,,رون   Bioantimutagens   )Kohlmeierتعم,,,ل كمثبط,,,ات تطفی,,,ر حیوی,,,ة 

Bronzetti   ،فف,ي الحال,ة االول,ى تق,وم بع,ض . ن ی، كما ان ھناك بع,ض الم,واد تعم,ل ب,االلیت ) ١٩٩٧
ومنھ,,ا المركب,,ات الطبیعی,,ة بتثب,,یط التنش,,یط االیض,,ي للمطف,,رات الت,,ي تحتاجھ,,ا لتظھ,,ر فعالیتھ,,ا التطفیری,,ة 

االن,دول  ومركب,ات  E , Cوفیت,امین )   ٢٠٠١اخ,رون ، و  Flavonoides  )Kurodaالفالفون,ات 
)Hertog   نات النھائی,,ة وتمن,,ع ط، وك,,ذلك تعم,,ل كم,,واد كاس,,حة او ص,,ائدة للمس,,ر)  ١٩٩٧، واخ,,رون

ون,,ات ل,,ذلك تق,,وم المثبط,,ات ر، والمس,,رطنات النھائی,,ة تك,,ون م,,واد محب,,ة لاللكت األھ,,دافوص,,ولھا ال,,ى 
 Renner  (خالی,ا  وبذا تعرقل دخولھا الى داخ,ل البتكوین معقدات معھا  ةبتحویلھا الى مواد غیر مؤذی

. از المن,اعي ھكما ان ھناك مركبات اخرى تقوم بتحفیز الج) . ٢٠٠١،   Talalay Faheyو  ١٩٨٦، 
الم,,واد  إص,,الح أنظم,,ةوتعم,,ل الم,,واد المثبط,,ة الحیوی,,ة عل,,ى حمای,,ة الم,,واد الوراثی,,ة وذل,,ك بزی,,ادة كف,,اءة 

ا كعوام,,ل كابت,,ة او غالق,,ة اض,,افة ال,,ى عملھ,,  DNAالوراثی,,ة ، وزی,,ادة دق,,ة وكف,,اءة عملی,,ة تض,,اعف 
  ) .١٩٩٧،    Bronzettiو  ١٩٩٥،  واخرون   Kohlmeier(للمطفرات 

  
  مواد البحث وطرائقھ

  Balb/Cالض,رب   Mus musculusاستخدمت ذكور الفئ,ران السویس,ریة الب,یض :  حیوانات التجربة
. جامع,,ة بغ,,داد / جھ,,زت م,,ن قب,,ل كلی,,ة العل,,وم  غ,,م ٢±  ٢٥أس,,بو熬 وب,,وزن  ١٢ – ٨بمع,,دل عم,,ر ب,,ین 

وزعت الحیوانات في أقفاص بالستیكیة بھیئة مج,امیع وحس,ب حاج,ة التجرب,ة ف,ي غرف,ة تت,راوح درج,ة 
  . م وأعطیت العلیقة الكاملة الخاصة بھا والمحضرة محلیا  ٢٥ْ – ٢٣حرارتھا 

د المش,تراة م,ن أس,واق بغ,داد وحض,ر منھ,ا العص,یر باعتم,ااوراق الجرجی,ر استعملت :  نباتات الجرجیر
النظیف,,ة  االوراقغ,,رام م,,ن  ١٠٠م,,ع بع,,ض التح,,ویر ، اذ اخ,,ذت  ) ١٩٨٠(واخ,,رون    Lai طریق,,ة 

 Chinaمن شركة  Blender(المغسولة بماء الحنفیة وھرست ھرسا اولیا ، ثم خلط بالخالط الكھربائي 
/ Moulient   ( ب,ي دقائق على السرعة المتوسطة ، ورشح الناتج خ,الل طبق,ات م,ن الش,اش الط ٣لمدة

دقیق,,,ة وعق,,,م بالترش,,,یح  ٢٠لم,,,دة ) دقیق,,,ة/ دورة  ٣٠٠٠بس,,,رعة (تج ب,,,الطرد المرك,,,زي اث,,,م روق الن,,,
)Millipore filter 0.22 µm   ( واستعمل طازجا لتجریع الحیوانات ،. 

/ ملغ,م  ٥حضر محلول خ,زین من,ھ :  )Cyclophosphamide  )Cp ( )Germany / Astaعقار
 .بة لتجریع الحیوانات مللتر وحضرت منھ التراكیز المطلو

  .تم تجریع الحیوانات النماذج فمویا بواسطة محقنة خاصة محورة لھذا الغرض 
 :المحالیل المستعملة 

) ١٩٨٠  Hayو   Hudson( ٧.٢ھی,دروجیني  ب,أس حض,ر:   محل㜼ول دارئ الفوس㜼فات الفس㜼یولوجي
 .استخدم في تحضیر الخالیا ومالحظة النوى الصغیرة و

حج,,وم م,,ن الكح,,ول المثیل,,ي المطل,,ق م,,ع حج,,م واح,,د م,,ن ح,,امض  ٣حض,,ر م,,ن م,,زج :  محل㜼ول التثبی㜼㜼ت
س,تعمل ف,ي تثبی,ت او)  م  ٤ْ(، حض,ر آنی,ا وب,رد ف,ي الثالج,ة ) Glacial acetic acid(الخلی,ك الثلج,ي 

 ) . Femur bone marrow(خالیا نقي العظم 
رائح المعدة لدراس,ة حضر واستعمل في تصبیغ الش:   Giemsa stain solution محلول صبغة كمزا
 ) .١٩٨٦،  واخرون   Metcalf(الكروموسومات  

   ٠.٥،  ٠.٢٥،  ٠.١ ج,ر熬 م,ن العص,یر النب,اتي  ٣اس,تعملت :  اختیار ج㜼رع العص㜼یر وطریق㜼ة التجری㜼ع
ای,,ام متتالی,,ة  ٦فئ,,ران لك,,ل جرع,,ة ، وت,,م التجری,,ع لم,,دة  ٣واس,,تعملت  )بن,,اءا عل,,ى تج,,ارب اولی,,ة ( مللت,,ر

 ٠.٢٥مل بأي مادة ، اما السیطرة الموجب,ة فجرع,ت بـ,ـ ایطرة السالبة التي لم تعفئران للس ٣وخصصت 
 ٢٤كغم من وزن الجسم  وشرحت بعد م,رور / ملغم  ٥٠لتكون الجرعة النھائیة   Cpمللتر من المطفر 

  ) .١٩٩٨،    Kumarو   Agrawal(ساعة 
  .خذ شرحت الحیوانات بعد ذلك لتحضیر الشرائح الزجاجیة لنقي عظام الف

  :التداخالت بین العصیر النباتي والمطفر 
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ف,ارة حی,ث ت,م  ١٥، اس,تعملت  )J/Cp(تجریع الحیوانات بالعصیر النباتي قبل المطفر :  المعاملة االولى
وقس,مت ال,ى ث,الث )  باعتبارھ,ا الجرع,ة المالئم,ة  مللت,ر ٠.٢٥(فئران منھا بالعصیر النب,اتي  ٩تجریع 
  :مجامیع 

فئران تم تجریعھا بالعصیر النباتي لمدة یومین بعدھا تم تجریعھ,ا ب,المطفر  ٣ تمض : المجموعة االولى
Cp  ) س,,اعات عل,,ى إعط,,اء الجرع,,ة الثانی,,ة للعص,,یر  ٦، بع,,د م,,رور ) كغ,,م وزن الجس,,م / ملغ,,م  ٥٠

 ، ثم تم تشریح الحیوانات في الیوم الثالث)  ١٩٩٨،   Kumarو   Agrawal(النباتي 
ای,ام ، ث,م جرع,ت ب,المطفر بع,د  ٤فئران تم تجریعھا بالعصیر النباتي لمدة  ٣ضمت :  المجموعة الثانیة

 .ساعات من إعطاء الجرعة الرابعة وشرحت في الیوم الخامس  ٦مرور
ای,ام ث,م جرع,ت ب,المطفر بع,د  ٦فئران ت,م تجریعھ,ا بالعص,یر النب,اتي لم,دة  ٣ضمت :  المجموعة الثالثة

 .النباتي وشرحت في الیوم السابع  ساعات من الجرعة السادسة للعصیر ٦مرور 
فئ,,ران ت,,م تجریعھ,,ا  ٣فئ,,ران ، والس,,یطرة الموجب,,ة وض,,مت  ٣ام,,ا الس,,یطرة الس,,البة فق,,د خص,,ص لھ,,ا 

  . ساعة من التجریع  ٢٤بالمطفر وشرحت بعد مرور 
ف,,ارة ، ت,,م  ٢٤، خص,,ص للتجرب,,ة ) Cp/J(تجری,,ع الحیوان,,ات ب,,المطفر قب,,ل العص,,یر :  المعامل㜼㜼ة الثانی㜼㜼ة

  :مجامیع  ٣كغم وزن الجسم ثم قسمت الى / ملغم  ٥٠منھا بالمطفر بتركیز  ٩تجریع 
ساعات م,ن  ٦فئران تم تجریعھا بالمطفر ثم جرعت بالعصیر النباتي بعد مرور  ٣:  المجموعة االولى 

واستمر التجریع لمدة یومین متتالیة ث,م ش,رحت  ،)  ١٩٩٨،   Kumarو   Agrawal(التجریع بالمطفر
 . ي الیوم الثالث الحیوانات ف

س,اعات  ٦فئران جرعت بالمطفر ثم جرعت بالعصیر النباتي بعد م,رور  ٣ضمت  :  المجموعة الثانیة
 .ایام ثم شرحت في الیوم الخامس  ٤من التجریع بالمطفر واستمر التجریع لمدة 

س,,اعات  ٦فئ,,ران جرع,,ت ب,,المطفر ، ث,,م جرع,,ت بالعص,,یر بع,,د م,,رور  ٣ض,,مت :  المجموع㜼㜼ة الثالث㜼㜼ة 
 .ایام متتالیة وشرحت في الیوم السابع  ٦واستمر التجریع لمدة 

فئ,ران للس,یطرة الموجب,ة الت,ي ت,م تجریعھ,ا ب,المطفر وش,رحت  ٣فئران للس,یطرة الس,البة و  ٣خصصت 
  . ساعة  ٢٤بعد مرور 

فئ,ران  ٣وت,م تش,ریح   Cpفئران اخرى تم تجریعھا ب,المطفر  ٩خصصت :   تجریع الحیوانات بالمطفر
  . ایام ٦ ایام وثالث بعد ٤یومین وثالث بعد  ور بعد مر

  : التاليكما موضح في المخطط 
، ت,,م م,,زج المطف,,ر م,,ع ) J+Cp(معامل,,ة الحیوان,,ات بالعص,,یر النب,,اتي م,,ع المطف,,ر :  المعامل㜼㜼ة الثالث㜼㜼ة

، ث,,م جرع,,ت الحیوان,,ات ) ٢٠٠٠الربیع,,ي ، (م  ٣٧ْس,,اعات وبدرج,,ة ح,,رارة  ٣العص,,یر النب,,اتي لم,,دة 
  .ایام  وشرحت بعدھا الحیوانات  ٦لناتجة لمدة بالنماذج ا

فئ,,ران جرع,,ت ب,,المطفر  ٣فئ,,ران ، والس,,یطرة الموجب,,ة خص,,ص لھ,,ا  ٣الس,,یطرة الس,,البة خص,,ص لھ,,ا 
  . ساعة  ٢٤وشرحت بعد مرور 

  Allenتم,,ت بإتب,,ا熬 طریق,,ة :  تح㜼㜼按یر ش㜼㜼رائح  الكروموس㜼㜼ومات م㜼㜼ن الخالی㜼㜼ا الجس㜼㜼میة لنق㜼㜼ي العظ㜼㜼م
  : تحویرات وكاالتي مع بعض ال) ١٩٧٧( واخرون 

مللت,ر  ٠.٢٥بمق,دار ) France / Houdeش,ركة /   Colchicine(حق,ن الحی,وان بمحل,ول الكولجس,ین 
 ٢وبع,د م,رور   Intraperitonealكغم من وزن الجسم تح,ت غش,اء الخل,ب / ملغم  ١٠وبتركیز نھائي 

فخ,,ذ وحض,,رت من,,ھ س,,اعة قت,,ل الحی,,وان بطریق,,ة فص,,ل الفق,,رات العنقی,,ة ، واس,,تخرج نق,,ي عظ,,ام ال ٣ –
  .دقیقة واستعملت للقیاسات المطلوبة  ٢٠وصبغت بصبغة كمزا لمدة . الشرائح 

خلی,,ة منقس,,مة  ) ١٠٠٠(وت,,م حس,,اب  640Xاس,,تعملت ق,,وة التكبی,,ر :  حس㜼㜼اب معام㜼㜼ل االنقس㜼㜼ام الخیط㜼㜼ي
 :وحسب معامل االنقسام ) ١٩٨٦،   Al-Allakو   Shubber(وغیر منقسمة 

  ١٠٠×  ]العدد الكلي للخالیا / خالیا المنقسمة عدد ال [= معامل االنقسام 
م,ع التح,ویرات ) ١٩٧٦(   Schmidلغ,رض اج,راء الفح,ص اعتم,دت طریق,ة :  فحص النواة الصغیرة

  : ووفق االتي 
مللت,ر م,ن المص,ل  ١تم الحص,ول عل,ى خالی,ا نق,ي العظ,م باس,تخدام محقن,ة طبی,ة نبی,ذة معقم,ة باس,تعمال 

 ٣٠٠٠(م فص,لت الخالی,ا ب,الطرد المرك,زي دقیق,ة ، ث, ٣٠ م لم,دة  ْ ٥٦البشري المث,بط ب,الحرارة بدرج,ة 
دقائق ، واستعمل الراسب في تحضیر الشرائح الزجاجی,ة وص,بغت بص,بغة كم,زا  ٥لمدة ) دقیقة / دورة 
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الشكل (١ ) : تاثیر المطفر  (٥٠ ملغم / كغم وزن الجسم) في معامل 
انقسام خالیا نقي عظام فخذ الف㜼㜼ئران
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الشكل (٢) :  تاثیر كمیات مختلفة من عصیر الجرجیر على معامل 
انقسام خالیا نقي العظ㜼م
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 ٥٠٠فحصت الشرائح باستخدام العدسة الزیتیة وتم حساب النسبة المئویة للنوى الصغیرة المتكونة ف,ي . 
  .  Polychromatic erythrocytesالیا الدم الحمر خلیة من سوابق خ
واس,,تعمل ) CRD(حلل,,ت البیان,,ات إحص,,ائیا باس,,تعمال التص,,میم العش,,وائي الكام,,ل :  التحلی㜼㜼ل اإلحص㜼㜼ائي

واختب,,رت  )١٩٩٦ ، SAS(ض,,من البرن,,امج اإلحص,,ائي الج,,اھز) GLM(ل,,ذلك النم,,وذج الخط,,ي الع,,ام 
  ) .١٩٥٥،   Duncan(بار دانكن متعدد الحدود الفروق المعنویة بین المتوسطات باستعمال اخت

  
  النتائج والمناقشة

یع,,د حس,,اب معام,,ل االنقس,,ام اح,,د المؤش,,رات او المق,,اییس الت,,ي توض,,ح اض,,طراب الفعالی,,ات 
الم,,واد  بت,,أثیرمعام,,ل االنقس,,ام س,,لبا  ویت,,أثر. الحیوی,,ة للخالی,,ا عن,,د وج,,ود الم,,واد المطف,,رة او المس,,رطنة 

 Cytostaticالنھ یوقف انقسام الخالیا   السرطاناتیستعمل في عالج بعض  Cpاالخیرة ، لذلك فعقار 
drug   االنقس,ام الخل,وي  آلی,اتاذ یت,داخل م,عBelisario)  ١(ویوض,ح الش,كل .  )١٩٨٥ ، واخ,رون (

/ ملغ,م  ٥٠ بجرع,ةعلى معامل انقسام خالیا نقي العظم للحیوان,ات المجرع,ة ب,المطفر  Cpتاثیر المطفر 
  . م الحیوانكغم من وزن جس

ویالحظ من الشكل ان اعطاء الحیوانات العقار ثم تشریحھا في الیوم الثاني قد ادى الى انخفاض معام,ل  
، ولك,ن الخالی,ا وبع,د م,رور م,دة ) ٦.٤(ل,ة الطبیعی,ة لحیوان,ات التجرب,ة امقارنة بالح ٢.٠٣االنقسام الى 

ی,ات االص,الح الت,ي یق,وم بھ,ا جس,م الحی,وان  من الزمن ب,دأت باس,تعادة قابلیتھ,ا عل,ى االنقس,ام نتیج,ة لعمل
والمالحظ ان في معظم الفحوص قصیرة االمد والتي تتم خارج االنظمة الحیة تكون الم,ادة ع,ادة بتم,اس 
مباشر ومستمر مع الخالیا وأنزیماتھا المحورة ومادتھا النوویة ولكن ھذا ال یمث,ل الوض,ع عن,د اس,تعمال 

س,,م یمك,,ن ات تحص,,ل إزال,,ة لس,,میة الم,,واد او حص,,ول حال,,ة ع,,دم فف,,ي داخ,,ل الج) In vivo(الحیوان,,ات 
امتصاص المادة وبالتالي حمایة الجس,م م,ن المس,رطنات وھ,ذه الظ,اھرة مس,جلة لع,دد كبی,ر م,ن األنظم,ة 

  ) . ١٩٨٥،   Stylesو   Ashby(الحیة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) . ٢(عصیر الجرجیر بجر熬 مختلفة موضح في الشكل  وتأثیر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ویالح,,,ظ 
الكمی,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ات  ان 
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 (J/Cp) الشكل ( ٣ ) : تاثیر استعمال الجرجیر قبل التعریض للمطفر
في معامل انقسام الخالیا
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الشكل (٤ ) : تاثیر استعمال الجرجیر بعد التعریض للمطفر (Cp/J) في 
معامل انقسام الخالیا
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الشكل (٥) : تاثیر استعمال الجرجیر مع المطفر (J+Cp) في معامل 
انقسام الخالیا
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المستعملة لم تؤثر في معامل االنقسام اذ لم تك,ن ھن,اك ف,روق معنوی,ة ع,ن الس,یطرة الس,البة ولك,ن كان,ت 
مقارن,,ة  ٤.٥، اذ انخف,,ض المعام,,ل ال,,ى ) أي اس,,تعمال العق,,ار (الف,,روق معنوی,,ة ع,,ن الس,,یطرة الموجب,,ة 

  .) ١٣.١(بالسیطرة السالبة 
او ) J/Cp(یر الجرجیر مع المطفر سواء كانت قب,ل اس,تعمال المطف,ر اما تاثیر المعامالت المختلفة بعص

 ٤ و ٣  األش,كالایام فموضحة في  ٦وعلى مدى ) J+Cp(او مع المطفر ) Cp/J(بعد استعمال المطفر 
  .على التوالي    ٥و 

ل یك,ون افض,ل ف,ي التقلی,) J/Cp(ویظھر من االشكال ان تجریع الحیوانات بالعصیر النباتي قبل المطفر 
من التدھور الحاصل لمعامل االنقسام ، اذ س,اعدت المعامل,ة بالعص,یر ف,ي اس,تعادة الخالی,ا قابلیتھ,ا عل,ى 

الخالی,,ا اعدة ـــــ,,ـف,,ي ح,,ین كان,,ت كف,,اءة العص,,یر ف,,ي مس) ای,,ام  ٦بع,,د % ( ٨٦بنس,,بة ح,,والي  االنقس,,ام
وان ) ای,ام ٦بع,د (بیعی,ة م,ن الحال,ة الط%  ٥٥انقسامھا بعد معاملتھا بالمطفر تصل الى  الستعادة معامل

ف,ي ح,ین ح,افظ العص,یر النب,اتي ) . لوحده   Cpأي استعمال (كانت قد ارتفعت بھ عن المعاملة الموجبة 
ش,كل ال(من الحالة الطبیعیة عن,د اس,تعمالھ س,ویة م,ع المطف,ر %  ٨٢على معامل انقسام تصل قیمتھ الى 

٥ .(  
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الشكل  ( ٧ ) : تاثیر المطفر Cp  في عدد النوى الصغیرة لمدد مختلفة
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الشكل (٦)  : تاثیرعصیر الجرجیر في عدد النوى الصغیرة
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. مؤش,ر تك,وین الن,وى الص,غیرة  ف,يالجرجی,ر ویتناول الجزء الثاني من الدراسة ت,اثیر عص,یر 
الن,,وى  أع,دادت,اثیر الكمی,ات المتدرج,ة م,ن العص,,یر عن,د تجریعھ,ا الحیوان,ات عل,ى ) ٦(ویوض,ح الش,كل 

  .الصغیرة 
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والكف,,,,وءة وال,,,,ذي یع,,,,ادل مؤش,,,,ر تش,,,,وه م,,,,ن المؤش,,,,رات الحساس,,,,ة ویع,,,,د اختب,,,,ار الن,,,,وى الص,,,,غیرة 
  DNAف,,,ي تق,,,یم التل,,,ف الحاص,,,ل لجزیئ,,,ات   Chromosomal aberrationsالكروموس,,,ومات 
Ghaskadbi ) نت,ائج ال تختل,ف  أعط,تان الكمی,ات المختلف,ة  الش,كلویالحظ من  . )١٩٩٢ ، واخرون

ولكنھ,ا ش,كلت فرق,ا معنوی,ا ع,ن الس,یطرة الموجب,ة عل,ى ) الس,یطرة الس,البة (معنویا عن الحالة الطبیعی,ة 
ع,دد االنوی,ة  ف,ي Cpالمعامل,ة ب,المطفر  ت,أثیرفیوض,ح ) ٧(كل ام,ا الش,) . P> 0.01 (  مستوى احتم,ال

  . ایام  ٦الصغیرة وعلى مدى 
  

  
  

ای,ام  ٦حث النوى الصغیرة حتى بعد مرور  فيكبیرا  تأثیراال یزال یملك والمالحظ ان المطفر 
  .) السیطرة السالبة(وبشكل معنوي مقارنة بالحالة الطبیعیة 

 ان )٨(ویوض,ح الش,كل التداخالت ب,ین عص,یر النب,ات والمطف,ر  یرتأث  ١٠ و ٩و  ٨  األشكالوتوضح 
) P> 0.01 (ایام قد انخفضت بشكل معن,وي عل,ى مس,توى   ٦و  ٤اعداد النوى الصغیرة  بعد یومین  و

ال,,ذي ی,,ؤثر بش,,كل كبی,,ر ف,,ي الم,,واد الوراثی,,ة ) ١١.٢٢( Cpمقارن,,ة بالس,,یطرة الموجب,,ة وھ,,ي اس,,تعمال 
)Barton   ، ایام بكونھا األفضل  ٦یزت المعاملة قبل وتم) ٢٠٠٣واخرون.  

 



)  ٣(العدد ) ٣٦(المجلد )                      ISSN 1815-316X(مجلة زراعة الرافدین                      
٢٠٠٨  

 (J/ Cp ) الشكل  ( ٨ ) : تاثیر المعاملة بالجرجیر قبل استعمال المطفر
في عدد النوى الصغیرة
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الشكل (٩)  : تاثیر استعمال الجرجیر بعد المطفر (Cp/J) في عدد 
النوى الصغیرة
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الشكل ( ١٠) : تاثیر استعمال الجرجیر مع المطفر (J+Cp) في عدد 
النوى الصغیرة

4.23b

12.26c

0.78a

0

2

4

6

8

10

12

14

سیطرة س㜼البة سیطرة موجب㜼ة J+Cp

المعاملة

ی㜼㜼㜼ة
خل

 ٥
٠٠

  /
رة 

㜼㜼غی
㜼㜼ص

 ال
وى

㜼㜼㜼لن
د ا

ع㜼㜼㜼د

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

المطف,,ر ربم,,ا یع,,ود ال,,ى ص,,فة مض,,ادة  ت,,أثیران الحمای,,ة الت,,ي یوفرھ,,ا عص,,یر الجرجی,,ر تج,,اه 
وغیرھا الت,ي تلع,ب دورا مھم,ا ف,ي ) Indole – 3 – carbinol )I 3 Cللمركبات الفعالة ومنھا  األكسدة

ف,ي الدھنی,ة وال,دھون الموج,ودة بش,كل دھ,ون فوس,فاتیة  واألحم,اضایة الدھون المخزون,ة ف,ي الخلی,ة حم
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والبروتین,,ات م,,ن ت,,اثیر فع,,ل   DNAللخالی,,ا فض,,ال ع,,ن حمای,,ة الم,,ادة الوراثی,,ة الغش,,اء الس,,ایتوبالزمي 
،  )١٩٩٩ ، واخ,,رون  Castenmiller(الج,,ذور الح,,رة الفعال,,ة الناتج,,ة م,,ن ت,,ایض الم,,واد المطف,,رة 

یش,یر ال,ى ان المركب,ات الموج,,ودة  وال,ذي  نس,بة حمای,ة أعل,ىای,ام الت,ي حقق,ت  ٦وتفوق,ت المعامل,ة قب,ل 
 الت,آزري لمركب,ات الفع,ل  تض,افروال,ذي یع,زى ال,ى   DNAبشكل خلیط تمتلك قدرة على اخت,زال تل,ف 

ا دور الت,,ي لھ,,) Isothiocyanates  )ITCs، اذ ان الجرجی,,ر یح,,وي عل,,ى مركب,,ات لعص,,یر النب,,اتي ا
كبیر في حمایة الخالیا من سموم المواد المطفرة التي یكون تراكمھا  داخل الخالیا معتم,دا ومرتبط,ا م,ع 

 – Glutathione – Sوال,ذي ینس,حب ایجابی,ا عل,ى مس,توى ) Glutathione  )GSHالكلوتاث,ایون 
transferase  )GST (  داخ,,ل الخالی,,ا)Zhang   ،ودرج,,ة ت,,راكم )  ٢٠٠١ ،ITCs لخالی,,ا داخ,,ل ا

 إزال,ةالمتمثل بانزیمات  Phase II enzymesالطور الثاني  إنزیماتیكون مرتبطا بقابلیتھا على تحفیز 
     . )١٩٩٨،    Talaleyو   Quinone reductase )Zhang و  GSTالسمیة ومنھا 

م,ن عملی,ات االص,الح الذاتی,ة ف,ي الخلی,ة  أكثروھذا یعني ان المركبات تحث عملیات االصالح 
تن,افس المركب,ات الفعال,ة م,ع المطف,ر عل,ى مواق,ع مح,ددة م,ن  إمكانی,ة فض,ال ع,ن ، ) ١(بالشكل  رنةمقا

DNA   التي تكون مستھدفة من قبل المطفر وبذلك تمنع تكونDNA adducts   وھذه الص,فة تظھرھ,ا
  Brignallو   Lamson(العدید من المركبات مثل الكالیكوس,یدات والفالفون,ات والكاروتین,ات وغیرھ,ا 

 ،١٩٩٩(  .  
نبات,ات العائل,ة الص,لیبیة م,ن قب,ل متط,وعین بع,د وجب,ة م,ن اللح,وم المحم,رة زی,ادة وقد لوحظ عند تناول 

 – amino – 1 – methyl – 6 - phenylimidazo [ 4 . 5 – 2المرتبط,ة ب,المطفر   ITCsتركی,ز 
b ] pyridine   Ph 1 p)   (   ث تت,داخل حی,س,اعة م,ن الوجب,ة  ٤٨بعد مرور  اإلدرارفيITCs   م,ع
وب,ذا  ) .٢٠٠٤ ، واخ,رون  Walters( اإلدرارف,ي  إخراج,ھوتس,ر熬 ف,ي   )   (Ph 1 pای,ض المطف,ر 

یتض,,ح ان عص,,یر النب,,ات ال,,ذي یك,,ون بمثاب,,ة خل,,یط م,,ن الم,,واد یمك,,ن ان یعم,,ل بعض,,ھا مثبط,,ات تطفی,,ر 
الی,ا تس,اعد ف,ي كمضادات تطفیر داخ,ل الخ األخر، في حین یعمل البعض  ) Desmutagens ( مباشرة

  . اد المؤذیة للخالیا واصالح ما تؤدي الیھ الم
  

EFFECT OF ROCKET JUICE (ERUCA SATIVA ) ON MITOTIC INDEX 
AND FORMATION OF MICRONUCLEI IN FEMUR BONE MARROW 

CELLS OF WHITE MICE 
Ilham A. Khalaf                               Zahra M. Al-Khafaji* 

Institute of Genetic Engineering & Biotechnology for Postgraduate Studies / 
University of Baghdad / IRAQ . 

* Present address : Dept. of Food Science / University of Mosul / IRAQ. 

ABSTRACT 
The effect of orally administered rocket leafs juice on the mitotic index 

(MI) and micronuclei (Mn) formation was studied in white mice bone marrow . 
The effect of juice to retarded the abnormalities induced by cyclophosphamide 
(Cp) administered orally  was studied as well . 
Results revealed that juice (0.1 , 0.25 , 0.5) ml had no effect on both MI and 
Mn , while using Cp at 50 mg / Kg body weight resulted in lowering the MI to 
32 % of the natural values . Natural repairing process restored some of the MI 
values but still  low compared to natural state  (Negative control ) . Oral 
administration of juice before treating with mutagen (J/Cp) was able to restore 
86 % of the normal value , while administering  the juice after treating the 
animals with mutagen (Cp/J) restored 55 % of the control value . The 
administration of juice with mutagen (J+Cp) restored 82 % of the natural value  
. Treatment of animals with Cp raised the Mn formation  nine times that of its 
natural frequency . The frequency , however , reduced to only  7 times after 6 
days due to natural repair  processes . Using the juice before or after treatment 
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with mutagen (J/Cp) , (Cp/J)  or (J+Cp) were unable to reduce  the Mn count to 
the natural level , although the reduction was statistically  significant at (P  <  
0.01) as compared to the positive control . 
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