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  الملخص
حیاة  سرطان قد فتح آفاقا جدیدة في تحسینلل المضادةستخدام العقاقیرن اٳ

مرضى السرطان و حتى في العالج من المرض. وعلى الرغم من النجاح ضد 
غیر متخصصة فى  دویةاأشكال عدیدة من السرطانات البشریة، فإن معظم ھذه 

الخالیا ذات میائى خاصة یلكناء العالج اثٲالسلیمة نسجة ذى باوتلحق ا عملھا
مرضى الذین یعیشون للورام ثانویة ٲالنتیجة ھى ظھور نقسام. المعدل العالى من ا

  لفترة طویلة بعد العالج الكیمیائى. 

ستخداما ٲلمضادة للسرطان كثر العقاقیر اٲمن السیزبالتین والمیثوتركسات 
  كثیر من الدراسات.ثیر سمي وراثي في ان العقاران لھما  تن ھذٲو قد ثبت 

المضاد للطفرات  بولیفینولالثیربدراسة تالعلماء  مؤخرا، قام الكثیر من
 حدٲیعتبرالكركم للعقاقیر المضادة للسرطان.  الوراثى ثیرالسميلتعدیل الت

 Curcumaستخرج من جذور نبات یفینول وھو عبارة عن صبغة صفراء تالبول
longa ن ٲستخدم كتوابل للطعام. وقد وجد ویساسى للترمیرك وھو المكون ا

  كسدة والطفرات والسرطان.لخواص عالجیة كمضاد الكركم لھ 

ضد التاثیرات ي تقییم الدور الوقائي المحتمل للكركم لٳتھدف ھذه الدراسة 
العقاقیر المضادة للسرطان كثر ٲثنان من كسدى جھادالتالسمیة الوراثیة وا

  ر الحي.لفالمیثوتركسات فى اوھما السیزبالتین وستخداما ٲ

من كحیوانات للتجارب وتم حقن كال  CD-1فئران  ذكور استخدمت
مجم/ ١٠و٦،٥السیزبالتین والمیثوتركسات في التجویف البریتوني بجرعة مقدارھا 

ساعة من الحقن. كما تم معاملة مجموعات ٢٤كجم بالترتیب وتم ذبح الحیوانات بعد 
مجم/ كجم)  ١٢٠و ٩٠، ٦٠الث جرعات من الكركم (اخرى من الحیوانات بالفم بث

ة واحدة. اما لمدة ثالثة ایام قبل المعاملة بالعقاقیر المضادة للسرطان بساع
او بالجرعة طر (الضابطة السالبة) فقد تم حقنھا اما بالماء المقالمجموعات الضابطة 

نخاع  خالیا ىف دقیقةالنویة معدل تكوین اال قیاس. تم بعد ذلك العالیة من الكركم
 في معامل االنقسامكما تم قیاس التغیر )MNPCEs(متعددة الصبغیات  العظم

لتحدید كمیة الكسورفى الحمض المذنب طوال ٲقیاس و المیتوزى لخالیا نخاع العظم
 ذلك باالضافة الى و الكلى. نخاع العظم كال من خالیا فىالنووى الدیوكسى ریبوزى 

كسدى المحفز بواسطة جھاد التلتعیین نسبة ا كسدةالمضادة لال تم قیاس الدالالت
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العقاقیر المضادة للسرطان وتضمن ذلك قیاس تركیز المالون داى الدھید و تركیز 
  الجلوتاثیون فى انسجة الكلى.

فى  ى تغیر معنويٲلم تسبب العالیة من الكركم  اثبتت النتائج ان الجرعھ
مقارنة  تلف الحمض النووى الدیوكسى ریبوزى و دقیقةالنویة معدل تكوین اال

لخالیا على ا للكركم ثیر الغیر سمي. كما اتضح ایضا التبالمجموعة الضابطة السالبة
 PCEs%نسبة خالیا نخاع العظم متعددة الصبغیات نتیجة للتغیر غیر المعنوي في 

  بالمقارنة  بالمجموعة الضابطة السالبة. 

والمیثوتركسات الي ارتفاع معنوي في العدد المعالجة بالسیزبالتین ادت 
 التي بھا انویة دقیقة نسبة خالیا نخاع العظم متعددة الصبغیات الكلي في

)MNPCEs(  ل ، نسبة وزیادة معنویة في مقدرات الحمض النووى (طول الذ
الحمض النووى فى الذیل والذیل لحظة) فى خالیا نخاع العظم والكلى  بالمقارنة  

لى ٳ السیزبالتین والمیثوتركساتادت المعالجة ب كما الضابطة السالبة.بالمجموعة 
المالون داى  رتفاع تركیزٲكسدى و تكوین الشوارد الحرة عن طریق زیادة الجھد الت

  الدھید وانخفاض مستوى الجلوتاثیون. 

مجم/ كجم) قبل السیزبالتین  ١٢٠و ٩٠، ٦٠ادت المعالجة بالكركم (
الدیوكسى الي نقصان معنوي في خلل الحمض النووى والمیثوتركسات بساعة 

تكوین االنویة الدقیقة كما اتضح في  النقصان المعنوي الملحوظ في كال من ریبوزى 
و خلل الحمض النووى ) MNPCEs(فى خالیا نخاع العظم متعددة الصبغیات 

جة بالمقارنة  بالمجموعة  المعالالدیوكسى ریبوزى فى خالیا نخاع العظم والكلى 
  .  بالسیزبالتین والمیثوتركسات

ي تحسین ملحوظ  في معامل االنقسام لٳادت المعالجة المسبقة بالكركم ایضا 
  بالمجموعة  المعالجة بالسیزبالتین والمیثوتركسات . قارنةمالمیتوزى 

اض معنوى فى مستوى المالون بالكركم الى انخفالمسبقة كما ادت المعالجة 
وى فى مستوى الجلوتاثیون. یرجع ھذا الدور الوقائى للكركم وارتفاع معن داى الدھید

  كسدة الى قدرتة على التقاط الشوارد الحرة.كمضاد ل

ستخدام  الكركم  مع السیزبالتین  وفقا لنتائج ھذة الدراسة فانھ ینصح ب 
ة لھ دون ان یقلل من نشاطھ المضاد ثیرات السمیة الوراثیة و الخلویلتلتقلیل ا

نشاط ثیر الكركم على جراء دراسات لتحدید مدى  تننصح ب، بینما ورام ل
 . ورامالمضاد للمیثوتركسات ا


