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Introductionالمقدمــة 

، وأحد يعد السرطان من المشاكل الصحية الرئيسة في العالم•

ل المسببات المهمة في زيادة حاالت الوفيات بين األطفا

كل كبير  والبالغين فهو ال يتحدد بالعمر والجنس وينتشر بش

ايين في إذ يأتي في المرتبة الثانية بعد أمراض القلب والشر
وفي العراق بشكل خاص .  (Toshio et al.,2008)العالم 

شخاص  األآلالف  ُيعّد السرطان مشكلة متنامية تجلب الموت  
حالة 10888سجلت في  العراقإذ  . الواحدخالل العام 

 Ministry of  Health)2009,بالسرطان عام إصابة 
,2003)



دا تظهر العديد من المستخلصات النباتية تأثيرا مضا•

ات للسرطان نتيجة احتوائها على مركبات كيميائية عدة ذ

م الخلوي سمية عالية تجاه الخاليا بتأثيرها في آليات االنقسا
DNAأوفي مرحلة تسبق اإلنقسام مثل آليات تضاعف الدنا 

ونظراً للدور . ( Panda and Lopus,2006)أنزيماته أو 

ة فأن ذلك  المهم الذي تؤديه النبيبات الدقيقة في انقسام الخلي

جعلها الهدف المناسب في تطور أدوية العالج الكيميائي
Chemotherapeutic drugs ضد أالنقسام  السريع

Schmidللخاليا السرطانية  and Bastians,2007).)



المستخلصة من ( Colchicine)كذلك استخدام مادة الكولجسين •
وهي من المواد الشائعة Colchicum autumnaleنبات 

واد مع االستخدام في ايقاف االنقسام الخلوي، إذ ترتبُط هذه الم
ت وتمنع بلمرتها وتكوين النبيبا( (tubulinجزيئة التيوبيولين 

الخلوي الدقيقة ومن ثم منع تكوين خيوط المغزل وايقاف االنقسام
.Usui et al.,1998))في الطور االستوائي 

راماختير الحسك الحتوائه على القلويدات المضادة لألوفقد 
، وقد صممت هذه الدراسة ( Hojjat et al.,2007)السرطانية 

-:اآلتيةلتحقيق األهداف 

الحسك ثمار نبات استخالص المركبات القلويدية من -1•

بات تأثير  المستخلص الكحولي و القلويدي  لثمار ندراسة 2-•
.الحسك في وقف االنقسام الخيطي للخاليا اللمفاوية



Microtubulesالنبيبات الدقيقة 
ء عنه النبيبات الدقيقة تركيب ضروري ال يمكن االستغناإن •

غير يكون في الخالياإذ لوظيفته في الخاليا حقيقية النواة 
د في المنقسمة بشكل شبكة منتشرة في السايتوبالزم تساع

ولجي المحافظة على هيكل الخلية وتركيب العضيات مثل جهاز ك
ط واالسوااألهداب وفي تركيب االبالزمية الداخلية والشبكة 

((Tynanet al.,2000 .تنظم النبيبات الدقيقة بشكل خاص
ها ضمن الخاليا عن طريق مجموعة من البروتينات المرتبطة ب

المحركة والتي يطلق عليها النبيبات المعتمدة على البروتينات
Microtubule-dependent motor protein(Lüder 

and Stearns,2007 )اقة والتي تولد قوة انزيمية وتستخدم الط
ATP( ينثالثي الفوسفات االدينوس)الناتجة من التحلل المائي لـ

روتينات والتي تتحرك على طول شبكة النبيبات ، تقسم هذه الب
(  Yeonget al.,2004)إلى مجموعتين بحسب يانك وجماعته 

dyneinوالثانية  kinesinألولىا



نبات الحسك 

Tribulus Terrestris: االسم العلمي

 Plant Classificationتصنيف النبات 

Kingdom- plantae- plants

Sub kingdom- Tracheobionta- vascular plants

Super division- Spermatophyta- Seed plants

Division- Magnoliophyta- Flowering plants

Class- Magnoliopsida- Dicotyledons

Subclass- Asteridae

Order- Solanales

Family- Zygophyllaceae 

Genus- Tribulus

Species- Terrestris L

نبات الحسك  مع االوراق واالزهار( 1-1)شكل 

(Eckart,2008).



ثمرة نبات الحسك( 1-2)شكل 



المكونات الكيميائية لنبات الحسك•

ردة ذات أوراق مف،عشبة دائمة الخضرة متسلقةإن نبات الحسك
يصل السيقان اسطوانية ملساء سريعة النمو قد،حرابية الشكل 

التربة ملتفة ومنتشرة على سطح،طولها إلى أكثر من ثالث أمتار 
األزهار قمعية الشكل ( (Joy et al.,2008، وتتسلق األشجار 

ازهاراً بيضاء أو وردية شاحبة مفردة والسالالت المختلفة تنتج
متدرجة في ألوانها بين الوردي الشاحب إلى الغامق أو اللون

القرمزي ونادرا البرتقالي

و Isolysergic acid amideو Lysergic acidتم تشخيص 
Elymoclavine وamid وLysergol باستخدام بطريقة

 Thin layerالكروماتوغرافي الطبقة الرقيقة 
chromatography بوصفها مركبات قلويديةAlkaloidal 

component من بذور بعض أنواع نبات الحسك
(Tetsukichi and Lnoue,1969.)





الفصل الثاني 

المواد وطرق العمل



تحضير المستخلصات

لت تم فصل األجزاء النباتية المستخدمة في الدراسة وغس•
إلزالة األتربة واألوساخ منها Tap waterجيداً بماء الحنفية 

مع مراعاة أن تكون هذه األجزاء خالية من األضرار ، 

الظاهرية وبعدها جففت بدرجة حرارة الغرفة ثم أجريت 

:عمليات االستخالص كما يأتي



بات تحضير المستخلص القلويدي الخام لثمار الن

الجافة 

غم من مسحوق الثمار الجافة ووضعت في 20أخذت كمية •
وعاء اسطواني الشكل مصنوع من مادة ورقية ذات مسامات 

في المكان  Thimble، ثم وضع Thimbleيسمى 
وأضيف إليه  Soxhletالمخصص في جهاز السوكسليت

الدهون والكلوروفيل وأجري االستخالصإلزالة الهكسان
م وهي درجة (60-40)ساعة في درجة حرارة12لمدة 

حرارة تبخر المذيب المستخدم، بعدها تم نقل مسحوق 
األوراق المزال منها الدهون والكلوروفيل إلى كحول 

ولمدة ثالث ساعات، ثم reflexفي جهاز  % 70الميثانول 
.ترشيحرشح المستخلص بقطعة شاش ثم بورقة 



يا المحاليل الخاصة باختبار السمية الخلوية على الخال•
اللمفاوية

Complete Growth Mediaالوسط ألزرعي الكامل 

Fetal Calf Serumمصل العجل الجنيني 

 Phytohaemagglutinin (PHA)الملزن النباتي 

 Colchicinالكولجسين•

 Giemsa stainملون كمزا•

 Blood collectionجمع عينات الدم •

تحضير الشرائح الزجاجية•



حصاد الخاليا

•- مل من الكولجسين بتركيز مقداره (0.1)تمت اضافة 1
دقيقة من (15)مل لكل انبوب سيطرة ذلك قبل /مكغم(10)

اف انتهاء وقت الزرع األصلي اما االنابيب المعاملة ال يض
.لها الكولجسين ، ثم أعيدت األنابيب إلى الحاضنة

•- رد وضعت االنابيب الحاوية على العينات في جهاز الط2
. دقيقة/دورة(1500)دقائق وبسرعة (10)المركزي لمدة 

•-  0.075)مل من محلول واطئ التوتر (5-10)أضيف 3
M) م(37)والدافئمع بمقدار لكل انبوب تدريجياً وبهدوء

.الرج 

•- دقيقة لمدة /دورة(1500)نبذت األنابيب مركزياً بسرعة 4
دقائق (10)



 Fixationالتثبيت •

Washingالغسـل•

Droppingالتقطيـر  •

التصبيغ والفحص ألمجهري•

 Mitotic Index (MI)معامل االنقسام الخيطي  •

عدد الخاليا المنقسمة•

x 100ــــــــــــــــ  =  (MI)معامل االنقسام الخيطي 

1000العدد الكلي للخاليا 

.تم إجراء اإلحصاء حسب اختبار دنكن 



الفصل الثالث

النتائج والمناقشة



المركب

الكيميائي
النتيجةالكشفدليلالمستخدمالكاشف

+أبيضراسبمايرالقلويدات-1

خلصلثاوو كلالكشووات الالكياي ةيوونلالةاليوونللووكبالالاكككوو الالكياي ةيوونلتوو لا وو 
ةك الالح ك

.تدل على ايجابية الفحص)+( العالمة 



ال ككيز

ال\ا يككاغكام
للثا كالخ مالكحال الا  خلص
الط زجن

 تنالجلثا كللخ مالقلايديالا  خلص

ت الخالي ة كن
اإل  ااة الطاك

ناالاةاينالة كن
ال يطكة

ت الخالي ة كن
اإل  ااة الطاك

انالاةاينالة كن
ال يطكة

ال يطكة
0.00±4.20

A

0.00±4.20

a

31.25
0.11±0.30

F
7.14

0.56±0.56

f
42.27

62.5
0.20±1.10

E
26.19

0.11±1.60

e
54.29

125*
0.17±2.21

D
36.42

0.08±2.33

d
55.47



ال ككيز

mg/kg
تنالج لثا كلخ مالقلايديالا  خلصنالط زجلثا كالخ مالا ة الا  خلص

ت الخالي ة كن
اإل  ااة الطاك

ناالاةاينالة كن
ال يطكة

ت الخالي ة كن
اإل  ااة الطاك

انالاةاينالة كن
ال يطكة

ال يطكة
0.00±4.20

A

0.00±4.20

a

\250*
0.11±2.53

C
50.00

0.08±3.33

c
79.28

*500
0.17±2.43

C
57.82

0.40±3.50

c
83.33

*1000
0.051±2.90

B
69.04

0.03±3.83

abc
91.19



ةوودلطوواكلا وو ااة لا اخوواللخاليوو لاللام ايوونللوودملاإلة وو نللل(ل(1-3الصوواكةل
.اللللا  خلصلالكحال لالخ مل\اكغمل  1000ا  خداملال ككيزل



املطوواكلا وو ااة لا اخوواللخاليوو لاللام ايوونللوودملاإلة وو نللةوودلا وو خد(ل1-4)الصوواكةل
.اللللا  خلصلالقلايديلالخ مل\اكغمل   1000ال ككيز



االستنتاجات 

احتواء نبات الحسك على مواد قلويدية-1

قسام مستخلصات نبات الحسك لها القابلية على وقف االن-2
ستوائي الخلوي للخاليا اللمفاوية في دم اإلنسان في الطور اال

تشابه تراكيز المستخلصات مع مادة الكولجسين-3

التوصيات 

ت عزل واستخالص المركبات الفعالة الموجودة في النبا-1

HPLCفحص المركبات الفعالة باستخدام تقنية -2

ئران دراسة تأثير المستخلصات على اللبائن وخاصة الف-3

.ةمعرفة تأثير المستخلصين في دراسة مناعية مفصل-4


