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على معامل االنقسام وتكون االنویة الصغیرة  (Lepidium sativum) الرشادعصیر اوراق تاثیر 
  في خالیا نقي عظام الفخذ للفئران البیض

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

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

فfي ) Mn(وتكfون النfوى الصfغیرة ) MI(معامfل االنقسfام  فfيالرشاد  عصیر اوراق درس تاثیر
التffي یولffدھا االضffطرابات  فffيعظffام الفخffذ للفئffران البffیض ، وكffذلك درس تffاثیره المضffاد خالیffا نقffي 

النتائج علfى  أسفرت. في معامل االنقسام وتكون النوى الصغیرة ) Cyclophosphamide )Cpالعقار 
یffؤدي الffى خفffض معامffل االنقسffام الffى قffیم مشffابھ للسffیطرة الموجبffة بعffد مffرور یffومین  Cpان العقffار 

 ٠.١ان عصfیر النبfات في حین  )P<0.01(وبفروق معنویة عن السیطرة السالبة ایام وستة ایام  وأربعة
المجرعة عن طریق الفم لم تؤثر في معامل االنقسام وبقیت قیمھ مرتفعfة  حیوان/  مللتر ٠.٥ و ٠.٢٥ و

، امffا اعطffاء الحیوانffات للعصffیر قبffل اسffتعمال المطفffر ) الحالffة الطبیعیffة(ومشffابھة للسffیطرة السffالبة 
)R/Cp ( اعدffد سffجةفقffام  األنسffل االنقسffیم معامffاظ بقffة اباالحتفffروق معنویffدون فffة وبffذلك لطبیعیffوك ،

، امfا اعطfاء العصfیر بعfد المعاملfة بfالمطفر ) R+Cp(الحال عنfد اسfتعمال العصfیر مfع المطفfر سfویة 
)Cp/R ( ةfیم الطبیعیfن القfام عfل االنقسfض معامfلبیة وانخفfة سfى نتیجfفقد ادى ال)P<0.01 . ( ارتfأش

یffؤدي الffى حffث النffوى الصffغیرة وبقیffت فیھffا  نتffائج دراسffة تكffون النffوى الصffغیرة الffى ان العصffیر ال
، ) P<0.01(وبفfروق معنویfة عfن السfیطرة الموجبfة بدون فروق معنویة عن السfیطرة السfالبة  األعداد

اسfffتعمال معاملfffة عنfffد ، ولكfffن  )R/Cp(وكانfffت النتfffائج مشfffابھ عنfffد اسfffتعمال العصfffیر قبfffل المطفfffر 
الfى  أدتفقfد ) Cp/R(ال العصیر بعfد المطفfر وكذلك استعم ) R+Cp(العصیر مع المطفر الحیوانات ب

النوى الصغیرة مرتفعfة وبفfروق معنویfة عfن السfیطرة السfالبة علfى مfدى مfدة الدراسfة التfي  أعدادبقاء 
  . ایام  ٦استمرت لمدة 

  
  المقدمة

التقfدم الصfناعي مشfاكل العصfر نتیجfة  أھfمیعد تلوث البیئfة بfالمواد الضfارة بصfحة االنسfان مfن 
والتfي العمfل  أمfاكندید من المركبات الكیمیائیة والعوامل الفیزیائیة الموجfودة فfي البیئfة او واكتشاف الع

، والتعffرض للملوثffات یمكffن ان یكffون ) ٢٠٠٠،   Gajewskiو    Dobrzunska(ال یمكffن تجنبھffا 
او عfن طریfق االستنشfاق ) ٢٠٠٣،   Shieldsو   Goldman(مfن طریfق مثfل تنfاول االغذیfة  بfأكثر

)Ribeiro   ، من عامل یؤدي  ألكثر، ومن المتوقع ان التعرض   وغیرھا من الطرق )١٩٨٦واخرون
تھfاجم لfذلك بكونھا مواد محبة لاللكترونات  الملوثاتالكائن الحي ، وتتصف معظم  فيالى زیادة التاثیر 

اكثfffر الجزیئfffات اسfffتھدافا   DNAالحیfffة ذات الطبیعfffة المختزلfffة وعلیfffھ كانfffت جزیئfffات  االنظمfffة
)Kapiszewska   ، رونffـ ) ٢٠٠٥واخffدي للffدمیر التاكسffد التffویع ،DNA  رffي التطفیffبب فffو السffھ

واخffرون ،   Kapiszewska(والتسffرطن والھffرم وغیرھffا مffن االمffراض التffي یتعffرض لھffا االنسffان 
٢٠٠٥(  .  

بواسfطة االغذیfة خاصfة  تأثیرھfاوالكم الكبیر مfن المfواد المسfرطنة والمطفfرة یمكfن ان یحfد مfن 
یقلfل مfن طازجة ، اذ اشfارت العدیfد مfن الدراسfات الوبائیfة الموسfعة الfى ان تنfاول الخضfر والفواكfھ ال

ومfن اھfم النباتfات . ) ١٩٩١واخfرون ،  Block(القنfاة الھضfمیة  اتالسرطان خاصfة سfرطان إصابات
وتقffوم  Cruciferaeلتffاثیر المسffرطن للمطفffرات ھffي نباتffات العائلffة الصffلیبیة لالتffي لھffا تffاثیر مضffاد 

والرشfffاد . ) ٢٠٠٣واخfffرون  ،   Kassie(لمنfffع التسfffرطن  آلیfffاتالمركبfffات التfffي تحتویھfffا بعfffدة 
Lepidium sativum   دمیرffل تffى تقلیffؤدي الffذي یffلیبیة الffة الصffات العائلffن نباتffمDNA    دffوتولی

واسffتھدفت الدراسffة .  )٢٠٠٢واخffرون  ،   Kassie( المسffتحثة بffبعض المطفffرات الغذائیffة  األورام
) Mitotic index  )MIمؤشffرات مثffل معامffل االنقسffام الالحالیffة دراسffة تffاثیر الرشffاد علffى بعffض 

 و  Stich(كمؤشfرات لعملیfات التسfرطن والتطفیfر  )Micronuclei  )Mnوتكfوین النfوى الصfغیرة 
San ،ار) ١٩٨١fffتحث بالعقfffي تسfffوالت Cyclophosphamide  ، یةfffرات القیاسfffن المطفfffد مfffذي یعfffال

   عfffffffffffffffffffffffffالج بعffffffffffffffffffffffffض السffffffffffffffffffffffffرطانات نظfffffffffffffffffffffffffراویسffffffffffffffffffffffffتعمل فffffffffffffffffffffffffي 
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    ٣/٤/٢٠٠٨وقبولھ في  ٢٠٠٨/ ١/ ٢تاریخ تسلم البحث 
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و  ١٩٨٢،   Hales(ولكffن لffھ تffاثیرات سffامة وارثیffا  Cytostatic drugلكونffھ یثffبط انقسffام الخالیffا  
Ghaskadbi   ، ١٩٩٢واخرون. (  

  
  مواد البحث وطرائقھ

  Balb/Cالضfرب   Mus musculusسfریة البfیض استخدمت ذكور الفئران السوی:  حیوانات التجربة
. جامعfة بغfداد / غfرام جھfزت مfن قبfل كلیfة العلfوم  ٢ ± ٢٥أسبوع وبوزن  ١٢ – ٨بمعدل عمر بین 

fة تراوحfي غرفfة  توزعت الحیوانات في أقفاص بالستیكیة بھیئة مجامیع وحسب حاجة التجربة فfدرج
والمكونffة مffن المffواد  صffة بھffا والمحضffرة محلیffا  م وأعطیffت العلیقffة الكاملffة الخا ٢٥ْ – ٢٣حرارتھffا 

  : الموضحة باالتي 
  

 المادة
مجروش 
 الحنطة

 مجروش الشعیر
مجروش الذرة 

 الصفراء
 فول الصویا

بروتین 
 حیواني

 حجر الكلس ملح الطعام

% ٠.٢ ٠.٤٥ ٧.١٥ ١٥.٢ ٢٢.٥ ٢٤.٥ ٣٠ 

   
المشffتراة مffن أسffواق بغffداد  اسffتعملت اوراق الرشffاد  : ) Lepidium sativum( نباتeeات الرشeeاد 

غfرام مfن االوراق  ١٠٠، اذ اخfذت  ) ١٩٨٠ ، واخfرون  Lai(وحضر منھا العصfیر باعتمfاد طریقfة 
مffن شffركة  Blender(النظیفffة المغسffولة بمffاء الحنفیffة وفرمffت یffدویا ، ثffم خلffط بffالخالط الكھربffائي 

China / Moulient   ( دةffح ال ٣لمffطة ، ورشffرعة المتوسffى السffائق علffن دقffات مffالل طبقffاتج خffن
دقیقfة وعقfم بالترشfیح  ٢٠لمfدة ) دقیقfة/ دورة  ٣٠٠٠بسرعة (الشاش الطبي ثم روق بالطرد المركزي 

)Millipore filter 0.22 µm   ( واستعمل طازجا لتجریع الحیوانات ،. 
حضfر محلfول خfزین   Germany / Asta   مfن شfركة :  )  Cp) Cyclophosphamideعقeار 

 . مللتر وحضرت منھ التراكیز المطلوبة لتجریع الحیوانات  /ملغم  ٥منھ 
  . تم تجریع الحیوانات النماذج فمویا بواسطة محقنة خاصة محورة لھذا الغرض 

 : المحالیل المستعملة 
  Hayو   Hudson( ٧.٢بfرقم ھیfدروجیني  حضfر:  )PBS(محلeول دارئ الفوسeفات الفسeیولوجي 

 ومالحظة النوى الصغیرة استخدم في تحضیر الخالیا ) ١٩٨٠
حجfوم مffن الكحfول المثیلffي المطلfق مffع حجfم واحffد مfن حffامض  ٣حضffر مfن مffزج :  محلeول التثبیeت
ویسfتعمل فfي تثبیfت )  م  ٤ْ(، یحضر آنیا ویبfرد فfي الثالجfة ) Glacial acetic acid(الخلیك الثلجي 

 ) .Bone marrow(خالیا نقي العظم 
حضر واستعمل في تصfبیغ الشfرائح المعfدة لدراسfة :   Giemsa stain solution محلول صبغة كمزا

 ) .١٩٨٦ ، واخرون  Metcalf(الكروموسومات 
  ٠.٥ و ٠.٢٥ و ٠.١جfرع مfن العصfیر النبfاتي  ٣اسfتعملت :  اختیار جeرع العصeیر وطریقeة التجریeع

فئfران  ٣ت ایfام متتالیfة وخصصf ٦فئران لكل جرعfة ، وتfم التجریfع لمfدة  ٣واستعملت  حیوان/  مللتر
مللتfر مfن المطفfر  ٠.٢٥مل بfأي مfادة ، امfا السfیطرة الموجبfة فجرعfت بـfـ اللسیطرة السالبة التي لم تع

Cp   ساعة  ٢٤كغم من وزن الجسم  وشرحت بعد مرور / ملغم  ٥٠لتكون الجرعة النھائیة  
  .شرحت الحیوانات بعد ذلك لتحضیر الشرائح الزجاجیة لنقي عظام الفخذ 

  : ین العصیر النباتي والمطفر التداخالت ب
فارة حیث تfم  ١٥استعملت  : )R/Cp(تجریع الحیوانات بالعصیر النباتي قبل المطفر :  المعاملة االولى

باعتبارھfا الجرعfة المالئمfة وفfق التجfارب ( حیfوان/ مللتر ٠.٢٥ فئران منھا بالعصیر النباتي ٩تجریع 
  :وقسمت الى ثالث مجامیع  )االولیة 

فئران تم تجریعھا بالعصیر النباتي لمدة یومین بعدھا تم تجریعھا بfالمطفر  ٣ ضمت:  االولى المجموعة
Cp   ) كغم وزن الجسم / ملغم  ٥٠) (Agrawal   وKumar  رور ) ١٩٩٨fد مfى  ٦، بعfاعات علfس

 .إعطاء الجرعة الثانیة للعصیر النباتي ، ثم تم تشریح الحیوانات في الیوم الثالث  
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ایfام ، ثfم جرعfت بfالمطفر بعfد  ٤فئران تم تجریعھا بالعصیر النباتي لمدة  ٣ضمت :  ثانیةالمجموعة ال
 . ساعات من إعطاء الجرعة الرابعة وشرحت في الیوم الخامس  ٦مرور

ایfام ثfم جرعfت بfالمطفر بعfد  ٦فئران تم تجریعھfا بالعصfیر النبfاتي لمfدة  ٣ضمت :  المجموعة الثالثة
 لسادسة للعصیر النباتي وشرحت في الیوم السابع ساعات من الجرعة ا ٦مرور 

فئffران تffم تجریعھffا  ٣ضffمت  فئffران ، والسffیطرة الموجبffة  ٣امffا السffیطرة السffالبة فقffد خصffص لھffا 
  .ساعة من التجریع  ٢٤بالمطفر وشرحت بعد مرور 

تfم  فfارة ، ١٥خصfص للتجربfة  ،) CP/R(تجریfع الحیوانfات بfالمطفر قبfل العصfیر :  المعاملة الثانیة
  :مجامیع  ٣كغم وزن الجسم ثم قسمت الى / ملغم  ٥٠منھا بالمطفر بتركیز  ٩تجریع 

 ٦فئffران تffم تجریعھffا بffالمطفر ثffم جرعffت بالعصffیر النبffاتي بعffد مffرور  ٣ ضffمت:  المجموعeeة االولeeى
ساعات من التجریع بالمطفر واستمر التجریع لمدة یومین متتالیة ثم شرحت الحیوانfات فfي الیfوم الثالfث 

 . 
سfاعات  ٦فئران جرعت بالمطفر ثم جرعت بالعصیر النبfاتي بعfد مfرور  ٣ضمت :  المجموعة الثانیة

 ایام ثم شرحت في الیوم الخامس  ٤من التجریع بالمطفر واستمر التجریع لمدة 
سffاعات  ٦فئffران جرعffت بffالمطفر ، ثffم جرعffت بالعصffیر بعffد مffرور  ٣ضffمت :  المجموعeeة الثالثeeة

 .ایام متتالیة وشرحت في الیوم السابع  ٦ة واستمر التجریع لمد
فئfران للسfیطرة الموجبfة التfي تfم تجریعھfا بfالمطفر وشfرحت  ٣فئران للسfیطرة السfالبة و  ٣خصصت 
  . ساعة  ٢٤بعد مرور 

فئfران بعfد  ٣وتfم تشfریح   Cpفئfران تfم تجریعھfا بfالمطفر  ٩خصصfت :  تجریeع الحیوانeات بeالمطفر
  .ایام  ٦وثالث بعد ، م ایا ٤ وثالث بعد یومینمرور 

eeة الثالثeeر :  ةالمعاملffع المطفffاتي مffیر النبffات بالعصffة الحیوانffمعامل)R+Cp ( عffر مffزج المطفffم مffت ،
، ثffم جرعffت ) ٢٠٠٠ ، الربیعffي(م  ٣٧ْسffاعات وبدرجffة حffرارة  ٣لمffدة  وحضffنت العصffیر النبffاتي

  .ایام  ثم شرحت  ٦الحیوانات بالنماذج الناتجة لمدة 
فئران جرعت بfالمطفر  ٣فئران ، والسیطرة الموجبة خصص لھا  ٣خصص لھا  السیطرة السالبة
  . ساعة  ٢٤وشرحت بعد مرور 

) France / Houdeشfركة /   Colchicine(حقfن الحیfوان بمحلfول الكولجسfین  :تحe按یر الشeرائح 
كغffffم مffffن وزن الجسffffم تحffffت غشffffاء الخلffffب / ملغffffم  ١٠مللتffffر وبتركیffffز نھffffائي  ٠.٢٥بمقffffدار 

Intraperitoneal   تخرج  ٣ – ٢وبعد مرورfة ، واسfرات العنقیfل الفقfة فصfوان بطریقfساعة قتل الحی
دقیقfة واسfتعملت للقیاسfات  ٢٠وصfبغت بصfبغة كمfزا لمfدة . نقي عظام الفخfذ وحضfرت منfھ الشfرائح 

  .المطلوبة 
 خلیfة منقسfمة وغیfر ١٠٠٠وتfم حسfاب  640Xاستعملت قوة التكبیر :  حساب معامل االنقسام الخیطي

 :وحسب معامل االنقسام ) Al-Allak  1986و   Shubber(منقسمة 
  ١٠٠ × ]العدد الكلي للخالیا / عدد الخالیا المنقسمة  [= معامل االنقسام 

تfم الحصfول ، اذ ) ١٩٧٦(   Schmidلغرض اجراء الفحص اعتمدت طریقة :  فح爱 النواة الصغیرة
مللتfر مfن المصfل البشfري المثfبط  ١معقمfة باسfتعمال على خالیا نقي العظم باستخدام محقنة طبیة نبیذة 

) دقیقffة / دورة  ١٠٠٠(دقیقffة ، ثffم فصffلت الخالیffا بffالطرد المركffزي  ٣٠ م لمffدة  ٥٦ْبfالحرارة بدرجffة 
فحصffت . دقffائق ، واسffتعمل الراسffب فffي تحضffیر الشffرائح الزجاجیffة وصffبغت بصffبغة كمffزا  ٥لمffدة 

خلیfة مfن  ٥٠٠النسبة المئویة للنوى الصغیرة المتكونfة فfي  الشرائح باستخدام العدسة الزیتیة وتم حساب
  .  Polychromatic erythrocytesسوابق خالیا الدم الحمر 

واسffتعمل ) CRD(إحصffائیا باسffتعمال التصffمیم العشffوائي الكامffل  تحللffت البیانffا:  التحلیeeل اإلحصeeائي
واختبfرت )  ١٩٩٦،  SAS(ضfمن البرنfامج اإلحصfائي الجfاھز ) GLM(الخطfي العfام  جلذلك النموذ

  الفfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffروق 
  

  ) .١٩٥٥،    Duncan(المعنویة بین المتوسطات باستعمال اختبار دانكن متعدد الحدود 
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  النتائج والمناقشة
فffي البیئffة المحیطffة بالكائنffات الحیffة ویمكffن ان   DNAبالـffـ  اإلضffرارتكثffر المffواد المؤدیffة الffى 

  Block(ناتffھ بانھffا مضffادة للتطفیffر او التسffرطن توصffف العدیffد مffن مكو يالffذ ءالغffذامffن  آتیffةتكffون 
بfین المfواد المطفfرة ومضfاداتھا  ا، ولكن یحدث الضرر عندما ال یكون ھنfاك توازنf) ١٩٩١واخرون ، 

)Goldman   وShields   ،ة  )٢٠٠٣ffة الحیویffل االنظمffري داخffي تجffات التffي الدراسffتعمل فffوتس ،
،   Al-allak و   Shubber(یfاس معامfل االنقسfام مؤشfرات لقیfاس اضfطراب المfواد الوراثیfة منھfا ق

بffالمواد المطفffرة والمسffرطنة ، وكffذلك یقffاس مffدى تكffون النffوى  بشffكل سffلبي عffادةالffذي یتffاثر ) ١٩٨٦
 Salamoneو   Heddle(الصغیرة التي توضح تاثیر المواد خاصة التي تسبب تكسر الكروموسومات 

تfffاثیر معاملfffة الحیوانfffات ) ١(وضfffح الشfffكل وی.  ) ١٩٩٢،  Holdsworthو   Tawnو  ١٩٨١،  
  معامل انقسام خالیا نقي العظام  في Cpبالمطفر 

  
  

 سffاعة مffن المعاملffة یكffون ٢٤فffیالحظ ان السffیطرة الموجبffة التffي تسffتخرج خالیاھffا بعffد مffرور 
، وعنffد تffرك الحیوانffات لمffدة یالحffظ ان فیھffا أي ان ھنffاك تffاثیر سffلبي  إحباطffااالنقسffام اكثffر  معامffل

، اذ  األصfليلیات االصالح الذاتي والفعالیات االخfرى لfم تفلfح فfي اسfتعادة الخالیfا لمعامfل االنقسfام عم
) P<0.01(ایام وھو وان اختلfف عfن قfیم السfیطرة الموجبfة معنویfا  ٦بعد ) ٣.٠٥(سجل معامل انقسام 

ذا الغfرض یسffتعمل ، ولھfمعنویfة  إحصffائیة وبأھمیfةاال انfھ ال یfزال منخفضfا مقارنffة بالسfیطرة السfالبة 
ن یتعfرض لعملیfات االیfض داخfل الجسfم االعقار لعالج بعض السرطانات النھ یوقف انقسام الخالیا بعد 

)Hales   ،و  ١٩٨٢Ghaskadbi   ، رونffواد ) ١٩٩٢واخffن المffد مffھ یعffت نفسffي الوقffھ فffولكن ،
  . )١٩٨١،  San و   Stich(الكیمیائیة  المطفرة 

كمیfات مختلفfة مfن العصfیر علfى معامfل االنقسfام ویتضfح ان لfیس فیوضح تfاثیر ) ٢(اما الشكل 
سلبي اذ بقیت القیم مقاربة للسیطرة السالبة وبfدون فfروق معنویfة ، فfي حfین اختلفfت عfن  تأثیرلعصیر ل

الجرعfة باعتبارھfا مللتfر للدراسfات الالحقfة  ٠.٢٥، وقد اختیfرت الكمیfة  )P<0.01(السیطرة الموجبة 
مللتfر ظھfرت علیھfا بعfض االعfراض ) ٠.٥(لحیوانfات التfي جرعfت كمیfات اكبfر المالئمة وذلك الن ا

تحffوي علffى مركبffات مختلفffة ) Brassicaنباتffات ( ةالصffلیبیالسffلبیة ، والرشffاد الffذي یعffود الffى العائلffة 
، والمركبffffffات االسffffffاس  )١٩٩٩واخffffffرون ،   Isothiocyanates  )ITCs ()Kassieمffffffن
  Myrosinaseانfزیمبالتfاثیر االنزیمfي للنباتfات مثfل   ITCs التfي تشfتق منھfا  Glucosinolatesھfي

والتي یمكن ان تسfاعد بشfكل ایجfابي ضfد المfواد الضfارة بالخالیfا الذي ینتج عند تدمیر االنسجة النباتیة 
)Kassie   ، رونf٢٠٠٣واخ  ( . كلfح الشfویوض)ر ) ٣fاتي و المطفfیر النبfة بالعصfط المعاملfاثیر نمfت

معامffل  تffأثرتوضffح عffدم )   R/Cp(مffدد مختلفffة بالعصffیر ثffم معاملتھffا بffالمطفر فمعاملffة الحیوانffات ل
االنقسffام  وبقیffت الفffروق معنویffة مقارنffة بالسffیطرة الموجبffة وغیffر معنویffة مقارنffة بالسffیطرة السffالبة 

)P<0.01. (  
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فfي معامfل  )R+Cp(فیوضح تاثیر معاملة الحیوانات بالعصیر مfع المطفfر سfویة ) ٤(اما الشكل 

معامffل االنقسffام وبقیffت قیمffھ دون فffروق معنویffة عffن  تffأثروتشffیر نتffائج الشffكل الffى عffدم   .نقسffام اال
نمfط تfاثیر  ) ٥ (ضfح الشfكل ووی.  )P<0.01( الموجبfةالسیطرة السالبة وبفروق معنویة عن السfیطرة 
  .في معامل االنقسام ) Cp/R(لمدد مختلفة معاملة الحیوانات بالمطفر ثم اعطائھا العصیر 

  

  
وبفfروق قیمتfھ تختلfف عfن السfیطرة السfالبة  وأصfبحتویالحظ ان معامfل االنقسfام قfد تfاثر سfلبا 

بحیfث معنویة ولكن المالحظ ان العصیر قد ساعد في استرداد الخالیا لقیم معامfل االنقسfام الfى حfد بعیfد 
یحffوي  ان عصffیر الرشffاد أعffالهوتظھffر النتffائج . ذات فffروق معنویffة عffن السffیطرة الموجبffة  أصffبحت

واخfرى   Desmutagensالعدید مfن المfواد التfي یعمfل بعضfھا ضfمن صfنف مثبطfات تطفیfر مباشfرة 
،   Ramelو   DeFlora( الخالیfاتعمfل داخfل   Bioantimutagensتعمfل مضfادات تطفیfر حیویfة 

لخالیfا مثfل امعاملfة  نا) ٢٠٠٥واخfرون ،   Kapiszewska(بعض الدراسfات  أثبتتوقد ) .   ١٩٨٨
الخالیffا اللمفاویffة البشffریة بffالمواد الفعالffة مffن المصffادر النباتیffة یقلffل مffن الضffرر التأكسffدي للـffـ مffزارع 
DNA   المستحث ببروكسید الھیدروجین)H2O2 ( وبشكل معتمد على الجرعة.  

  ) ٦(كل ــــاما الجانب الثاني الذي تناولتھ الدراسة فشمل حث تكوین النوى الصغیرة ویوضح الش
 Polychromatic(حfffث النfffوى الصfffغیرة فfffي سfffوابق كریfffات الfffدم الحمfffر  فfffيتfffاثیر المطفfffر 
erythrocytes (ح لffم مسffران اذ تffذ للفئffم الفخffي عظffات  ٣٠٠٠نقffى االختالفffائج الffیر النتffة ، وتشffخلی

المعنویة اعتمادا على المدة ، ففي الیومین االولیة لم یفرق عدد النوى عن السیطرة الموجبة معنویا ، فfي 
الخالیا الحاویة على النوى الصfغیرة نتیجfة االنقسfام وتكfاثر  وتخفیفملیات االصالح الذاتي حین ادت ع
، ولكfن ایام الى نقصان عددھا وباختالف معنوي عن السیطرة الموجبfة  ٦ایام وكذلك بعد  ٤الخالیا بعد 

علfى ) ة الطبیعیfةالحالf (بقیت عالیfة بعfد المfدد المfذكورة ومختلفfة معنویfا عfن السfیطرة السfالبة  األعداد
 ٥٠٠/  ٣ –، والمستوى الطبیعي لتكون النوى الصغیرة یتراوح بین صfفر ) P<0.01(مستوى احتمال 
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معffروف انffھ مffن المffواد ذات  المسffتعمل Cp، والمطفffر  )١٩٨١،   Salamoneو   (Heddleخلیffة 
ولعfل افضfلھا  وتfاثیره یعتمfد علfى سfاللة الحیfوان )١٩٩٢واخfرون ،   Ghaskadbi(السمیة الوراثیfة 

ھfي اجسfام والتfي االنویfة الصfغیرة ظfاھرة ظھfور ، والفئران البیض التي استعملت في الدراسة الحالیة 
تحffوي علffى الكرومffاتین یمكffن ان تنشffأ مffن تكسffر الكروموسffومات او مffن فقffدان الكروموسffوم للجسffم 

ل یمكfن ان یكfون خfارج مfادة لذلك ال ینضم النویة الخالیfا الناتجfة بعfد االنقسfام ، أي ان الخلfالمركزي 
DNA   وفي ھذه الحالة یكون بالتاثیر على الجھاز المغزلي لالنقسام)Mitotic spindle apparatus 

یكfون مؤشfرا علfى حصfول تشfوھات تركیبیfة او  الصfغیرة، وبصورة عامة فان زیfادة اعfداد االنویfة ) 
و  ١٩٨٣واخffffرون ،  Heddle(عددیffffة والتffffي تشffffیر بffffدورھا الffffى وجffffود تffffدمیر للمffffادة الوراثیffffة 

Mavornin   ، ١٩٩٠واخرون( .  
حث النوى الصfغیرة  فيیوضح تاثیر الكمیات او الجرع المستعملة من عصیر الرشاد ) ٧(الشكل 

  في نقي العظام 

  
القfیم لھا الى عدم حfث النfوى الصfغیرة بالعصfیر اذ لfم تختلfف  اإلحصائيوتشیر النتائج والتحلیل 

مللتfر ادى الfى  ٠.٥ولكfن اسfتعمال  )P<0.01(او الحالfة الطبیعیfة بشfكل معنfوي عن السیطرة السfالبة 
الحلقیfة وعنfد ارتفfاع تراكیزھfا یمكfن ان تظھfر سfمیة   ITCsارتفاع طفیف في القیم وھذا یعود الى ان 

لffوحظ حثھffا للنffوى الصffغیرة وبشffكل  Benzyl ITCsھffذه المركبffات  إلحffدىوراثیffة ، ففffي دراسffات 
مللتfر مfن المركfب المfذكور النقfي ادى الfى زیfادة / مایكروغرام  ٤، فعند استعمال عة معتمد على الجر

لحffث السffرطنات فffي الفئffران یلffزم لكffن ، و الحالffة الطبیعیffة أضffعافعffدد النffوى الصffغیرة الffى ثالثffة 
، ) ١٩٩٩واخfرون ،   Kassie(  الحیوان جسم كغم وزن/ ملغم  ٢٠٠استعمال تراكیز عالیة تصل الى 

وھذا یعني انھ في الحالة الطبیعیة ال یوجfد  اضعاف ، بأربعةاالنسان الى اقل من ھذه الجرعة  ویتعرض
وھfي   Glucosinolatesوقد سجل في بعض البلدان المتقدمة ان معدل التناول الیومي مfن  خطر منھا 

الل یfوم مfن خf/ وزن جسfم االنسfان / ملغfم  ٤٢یصfل الfى   Benzyl ITCsالمركبات التي تشتق منھا 
النباتffات  مffن جھffة ثانیffة فffأن  ولكffن،  )١٩٨٤واخffرون ،   Sones( الصffلیبیةتنffاول نباتffات العائلffة 

ومنھا الفینوالت المتعfددة والفالفونfات والكاروتینfات العدید من المواد المضادة لالكسدة  تحوي  ةالصلیبی
  .)  ٢٠٠٥واخرون ،   Kapiszewska(والكلوروفیل والفیتامینات 

) ٨(نمffط المعاملffة بالعصffیر وتداخلffھ مffع المطفffر فffي حffث النffوى الصffغیرة ، فالشffكل امffا تffاثیر 
 )R+Cp(للعصffیر مffع المطفffر  )٩(والشffكل ) R/Cp(نتffائج اسffتعمال العصffیر قبffل المطفffر  یوضffح
  )Cp/R(لمعاملة الحیوانات بالعصیر بعد تعریضھا للمطفر ) ١٠(والشكل 
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للعصfیر تfاثیر ایجfابي جfدا ، اذ  ھ كfانالحfظ انfی) ٨( اوال شfكل ربالعصfیوعند معاملة الحیوانات 
كانfت ذات فfروق معنویfة وكان عدد النوى الصغیرة المستحثة بدون فروق معنویة عfن الحالfة الطبیعیfة 

، فقfد ) ٩(اما المعاملة بالعصیر والمطفر سویة كما یوضحھا الشكل .  )P<0.01( الموجبةعن السیطرة 
وان كانfت اقfل وتفfرق معنویfا عfن السfیطرة النfوى الصfغیرة  أعfدادمfن ادت المعاملة الى بقfاء مسfتوى 

یشfیر الfى ان ) ١٠(والشfكل . عالیfا وبفfرق معنfوي عfن السfیطرة السfالبة  كان  الموجبة ولكن المستوى
ولكfن لfیس بشfكل كبیfر  النfوى الصfغیرة  أعfدادبالمطفر قfد ادى الfى تقلیfل اعطاء العصیر بعد المعاملة 

وكانffت ذات فffروق معنویffة مقارنffة بالسffیطرة الموجبffة كffان بffنمط معتمffد علffى المffدة واختffزال االعffداد 
وتخلfص الدراسfة . الطبیعیة وبقیت ذات فروق معنویة عن السfیطرة السfالبة  دالحدوولكنھا لم تصل الى 

ة ، ذات فائدة كبیرة في تقلیل الضرر الذي یحصل للمfواد الوراثیf ةالصلیبیالى ان استعمال نباتات العائلة 
لfھ عالقfة عكسfیة  ةاستھالك نباتات العائلة الصfلیبی الى ان الوبائیة الموسعة  وتشیر العدید من الدراسات

)  ١٩٩٢،   Colorectal cancer  )Blockمع حدوث انواع من السرطانات خاصة سfرطان القولfون 
لى منع التاثیر الضار مfن الحیویة التي تؤدي ا ة، فالفواكھ والخضر تساھم في العدید من العملیات الخلوی

التاكسffدي یعffد  اإلجھffاد إبعffادفffان ولffذلك )  ٢٠٠٥واخffرون ،   Kapiszewska (التاكسffدي  اإلجھffاد
وتكfون البfؤر   DNAیfؤدي الfى تقلیfل تfدمیر   L . sativumالرشfاد قfد وجfد ان و. مھمfة  ةإسfتراتیجی

-amino-3 methyl-3H-2المسffتحثة بالمسffرطن الغffذائي   Aberrant cryptic fociالسffرطانیة 
imidazol[4,5-f] quinolin   )IQ ( اد  األورامسبب یالذيfرذان ، فالرشfي الجfد فfون والكبfي القولfف

یمكن ان تمنع السرطانات في مراحfل مختلفfة مثfل تثبfیط عملیfة البfدء او   Brassicaوغیره من نباتات 
وتعمffل ) ١٩٩٨اخffرون  ، و  Smithو  ١٩٩٤واخffرون ،  Grasl-Kraupp(لھffا المراحffل الالحقffة 

  . الحیویة  األنظمةبطرق والیات مختلفة لحمایة  ةمركبات العائلة الصلیبی
EFFECT OF GARDEN CRESS (LEPIDIUM SATIVUM ) ON MITOTIC 

INDEX AND FORMATION OF MICRONUCLEI IN WHITE MICE 
BONE MARROW CELLS 

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 garden cress  ( Lepidium sativum ) on mitotic index (MI) and 
formation of micronuclei (Mn) in bone marrow cells of white mice was studied 
, in addition to the study of the counter effect of plant juice on MI disruption 
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and Mn induction by cyclophosphamide (Cp) . The results indicated that Cp 
reduced the MI to level of positive control after 2 , 4 , 6 days with significant 
differences compared to the negative control (P<0.01) , while the plant juice  
0.1 , 0.25 ,  0.5 ml / animal administrated orally had no effect and the MI 
values were similar to the negative control. Oral administration of juice before 
administration of the mutagen (R/Cp) or with the mutagen (R+Cp) helped the 
tissues to preserve their MI values at natural level. Administration of juice after 
the mutagen (Cp/R) resulted in reduction of MI values compared to the natural 
values with statistical significant difference (P<0.01)  

Results of Mn induction indicated that the quantities of juice used had no 
effect on induction of Mn and were significantly different from positive control  
. Similar results obtained upon using the treatment (R/Cp), but using the juice 
with mutagen (R+Cp) or using the juice after mutagen (Cp/R) elevated the 
count of Mn with significant differences (P<0.01) and the case persisted for 6 
days (the experiment duration ) . 
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