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 استخدام عتد الكروموسومية واألحرافات أنزيمية ألفير األكسدة مضادات حماية في سئغورافين دور

التكنيشيوم بنظير المعلم الغروي القصدير ءدة99.- الفئران في م
. محمد ،ع ،ح ، حمود ٠م ع. ، الكريم عبد م. ه. علوان ٠ف ٠أ

.٧٦٥. .ب ص ا العراق ا التكنولوجيا و العلوم وزارة -١

الملخص

 التكتيشيوم- نظير تأثير على البروكلي نبات من المستخلصة طفورافين لمادة الوقائي المفعول تقييم إلى الدراسة تهدف

 ٨,ح, فيتامين ( أنزيمية الغير االكسدة" مضادات تغيرات على الغروي القصدير عدة تعليم في المستخدم و المشع م99

E( الء الحيوية و األساسية العناصر بعض و)مثل ,Zn, Mn,Se, Mg( الكروموسومية أالنحرافات و الدم مصل في 

)Chromosomal Aberrations( لمركب النقاوة تحديد تم .العختبرية للحيوانات العظم لنخاع الوراثية الجينات في 

 لمستخلص سلفورافين بمادة المختبرية الحيوانات معاملة تم . )HPLC االداء( العالي السائل جهاز بواسطة سلفورافين

 القصدير بمستحضر وريديا زرقت بعدها أسبوع لمدة يوميا الغم طريق عن اكعم ملغم200 بتركيز البروكلي نبات

. 0.1مل مايكروكيوري/ 500بجرءة المعلم الغروي
 افات األنحر و انزيمية الغير التغيرات مستوى على ) P<O.O5( معنوية فروقات بوجود النتائج أشارت

 مع مقارنة سلفوراقين بمادة معاملة الغير للحيوانات االساسية العناصر وبعض الوراثية الجينات في الكروموسومية

 حيوانات مجموعة مع مقارنة اإلشعاعية الجرعة بنفس المزروقة و سلفورافين بمادة المعاملة الحيوانات مجموعة

٠ السيطرة

Abstract:

Study aims to evaluated the preventive effect of (Slforafin ) compound extracted from 
Broccoli plant to effect on Technetium99m irrdiated isotope user to labeled Tin colloid and 
used in prevent several Tin colloid changes , antioxidant Non-Enzymatic ( vitamin A,E,C ) 
and some of the basic elements in serum , such as (Zn, Mn, Se, Mg and Cu) and 
(Chromosomal Aberrations ) in the bone marrow genes of laboratory animals .Slforafin 
compound was analyzed by High-performance liquid chromatography technique HPLC. 
Treated the laboratory animals daily with, concentration (200 mg / kg) of Slforafin Broccoli 
extract material through mouth for one week ,then were injected with (500 pci / 0.1ml) 
doses of preparation Tc-99m Tin colloidal .
The results indicated that there are significant differences (p< 0.05) at the deviation level of 
Non- enzymatic changes and chromosomal genes and some of the basic elements in serum of 
the Non -treated laboratory animals with Slforafin compound compared with the group of 
animals treated with (Slforafin) and injected with the same radiation dose compared with the 
control laboratory animal groups .
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المقدمة

 الحره الشوارد من التخلص على لقدرتها لالكسدة مضاد دور لها التي و سغورافين مادة على البروكلي نبات يحتوي

)Oxygen Free Radical( المؤبن لالشعاع الوراثي الضرر ألن . االكسدة ضرر من الخلوية الجزيئات حماية و 

 الوراثية التجارب في السرطانية لإلمراض كمثبط تعمل سلفوروفين مادة فان لذا الحره الشوارد تكوين من ينتج

)1 المنتوعة(
 تعتمد وهذه اللمفاوي الجهاز و الرئة و الكيد لتصوير م99التكذيشيوم- بنظير المعلمة الغروية المستحضرات تستخدم

 دقائق على يحتوي م99التكذيشبوم- بنظير المعلم الغروي القصدير مستحضر أن الغروي. المستحضر دقائق حجم على

 ا هذ و الخلية مكونات في التغيرات تحدت ذلك بعد الماء وخاصة الجسم سوائل مع تتفاعل و الجسم تدخل جدا صغيرة

 الكروموسومية االنحرافات مستوى رفع إلى يؤدي مما اإلشعاعي للتحلل نتيجة الخلية في الحرة الجذور زيادة إلى يؤدي

 الكسر موقع على يعتمد هذا و كروموسومي و كروماتيدي كسر ومنها الخلية انقسام دورة من األولى النمو مرحلة في

 العناصر بعض و انزيمية الغير األكسدة' مضادات تقلل الحرة والجذور المكسورة. الكروموسومات التحام طريقة و

).2( للجسم االساسية
أنزيمية الغير األكسدة مضادات

 على قدرة وله المناعي للجهاز ومنشط انزيمية الغير لألكسدة المضادة المركبات من البيتاكاروتين )A( فيتامين يعد

 الجسم أنسجة و البيضاء الدم كريات و الدم بالزما في يوجد )C( فيتامين السرطانية. األمراض من الجسم حماية

 و الدهون يذوب )E( فيتامين ).3( الحرة الشوارد من الوقائية وظيفته على يدل مما لألكسدة كمضاد ويعمل ،المختلفة

 و الجسم لحيوية هام وهو السرطان امراضى من الجلدعم يحمي و انزيمية الغير األكسدة مضادات مصادر أهم من يعد

. )4القلب( و الكبد في ويتركن الدموية االوعية نشاط
 لطرد و المؤين اآلشعاع الى المصاحبة االمرانن لمنع يحتاجهاالجسم التي العناصر هي الحيوية: و األساسية العناصر

. الحرة الشوارد

 الشوارد من للتخلص لألكسدة المضادة األنزيمات بعضى تنشيط و الغضاريف وتكوين للعظام مهم Mn المنغنيز عنصر

 على يحوي و GSH المثبط األنزيم لبناء مهم عامل Se السلينيوم ءذصر).5الخلوي( التلف الى تؤدي التي الحرة

 معدن هو Zn الزنك .عنصر )5ءة(المنا بجهاز البيضاء الدم كريات ينشط كما السرطان على للقضاء مبرمجة الخاليا

 عنصر ). E,٨,o( فيتامين وكذلك الثايروسين أسد االمينو و أمينية أحماضى و المخ وظيفة لعمل وضروري فعال

 االلكتون انتقال هو النحاس ووظيفة االنزيمية االنظمة من لعدد ضروري كجزء النحاس عنصر يعتبر Cu النحاس

 مع وكذك بالكلويبولينات يرتبط Mg المغنيسيوم عنصر . الحمراء بالخاليا يرتبط وكذلك باالنزيم االوكسجين لربط

و االنسجة بين متساوي وجوده نسبة وان االنزيمات من عدد في مساعد كعامل المغنيسيوم عمل يكون و االلبومين

. )6العظام(
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العمل طرائق و المواد
المستخلص تحضير

 ثم مل) 7.5 غم: 1( خلط نسبة باستخدام السوكسليت جهاز بواسطة البروكلي لنبات المائي المستخلصى تحضير يتم

 . سلفورفين مسحوق على للحصول بالتبريد التجفيد بجهاز يجفد ثم يركز و يرشح بعدها ساعتين لمدة' الخليط يسخن

 جهاز باستخدام . spulco شركة من مجهزة قياسي نموذج مع مقارنتها و سلفورفين مادة نقاوة قياس تم

 و ODS Ci8 العمود نوع و A6 Shimat za نوع من ) HPLC ( االداء العالي السائل افيا كروماتوغر

).2O2nm)7 موجي طول على االمتصاصية
. م99—التكنيشيوم بنظير المعلم الغروي القصدير محلول تحضير

 الغروي القصدير عدة قنينة محتويات الى مايكروكيوري 20-10؛ م99التكذيشيوم- مستحلب من مل 8-4 يضاف

. ادقائق0 لمدة ونترك ، محتوياتها إلذابة واحدة مرة القنيتة ونقلب

المختبرية. الحيوانات

 مجاميع ثالثة إلى وزعت غم 25-20 تقريبي بوزن و أسبوع 12-8 من بعمر Swiss albinc^^ من فأر 60 استخدم

 الماء و المركز بالعلف تغديتها تم األولى المجموعة . بالستيكية أقفاص في ووضعت حيوان)20مجموءة( كل منفصلة

 اكخم ملغم 200بذزكيز سلفورافين مادة المركزوالماءأعطيت بالعلف تغذيتها تم الثانية والمجموعة ) السيطرة (مجموعة

 'بجرعة وريديا زرفت ثم الماء المركزو بالعلف تغديتها تم الثالثة والمجموعة واحد أسبوع لمدة' الغم طريق يومياًعن

 طريق عن ادقائق0بعد قتلها وتم م99بالتكذيشيوم- المعلم مستحضرالقصديرالغروي من مل 0.1 مايكروكيوري/ 500

).8( للحيوانات العنقية الفقرات خلع
: الدم محلول تحضير

 مزج للتخثر. مانعه كمادة EDTA على تحتوي أختبار أنبوبة في ووضع الفأره قلب من الدم أخذ و الحيوانات قتلت

 قياس في الراشح أستخدم دقائق 10 لمدة دقيقة ا دوره 2000 بسرعة المركزي النبذ جهاز بواسطة نبذ و المحلول

. الحيوية والعناصر أنزيمية الغير االكسدة مضادات

أنزيمية الغير األكسدة مضادات قياس

 ماء %1و الميثانول كحول %99 من يتكون متحرك طور باستخدام HPLC بتقنية )٨( فيتامين تركيز قياس تم

 HPLC بتقنية )C( فيتامين تركيز قياس تم . )C-18 ODS )9 العمود ونوع 330nm موجي وطول مقطر
 حموضة درجة ضبط مع مقطر ماء في EDTA و أسيتيت صوديوم إذابة من المتكون المتحرك الطور باستخدام

. )C-18 ODS )10 نوع عمود وباستخدام 254nm موجي بطول و )PH=6 المحلول(
 مع لألكسدة مانع محلول تحضير تم حيت Deleen heer من المحورة الطريقة باستخدام )E( فيتامين تركيز قياس تم

 287nm موجي وطول مقطر ماء %1 و الميثانول كحول %99 من يتكون متحرك طور باستخدام القياسي المحلول

٠ )C-18ODS)11 العمود ونوع
الدم مصل في العناصر كمية مستوى قياس

 مل 0.8 حجم باستخدام و اللهبي الذري المطياف باستخدام الدم مصل في ) Mg, Cu, Mn, Zn( عناصر قياس تم

 القراءة تؤخذ مل 0.25 مغداره نموذج بحقن الدم عينة قياس تم القياسي المنحني على الحصول بعد الفحص لمحلول

 بواسطة السلينيوم Se عنصر قياس تم . عنصر لكل اللهبي للمصباح الموجي الطول وفق الذري المطياف جهاز من

).12( للنموذج مايكروليتر ا0حجم باستخدام لهبي الغير الذري المطياف جهاز
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)13(
 الحيوان يقتل الخلب. غشاء طريق عن كغم) ا ملغم 0.06( بتركيز الكولجسين محلول مل 0.25ب الحيوانات حقن تم

 )PBS ( محلول من مل 5 —3 العظم يحقن و الركبة و الحوضى بمفصلي ارتباطه من الفخذ عظم يقعى و ساعتين بعد
 دقيقة ا دورة 2000 بسرعة المركزي الطرد جهاز في األنابيب توضع اختبار. أنبوبة في العظم نخاع نزول لفرض

 الراسب إلى أضيف .0.075[١١بوتاسيوم:ك كلوريد محلول من مل5 الراسب إلى أضيف و الرائق أزيل . دقائق 10 لمدة

 محتويات من قليلة قطرات سقط ، 1:3 بنسبة الثلجي الخليك وحامغى Fixative solution المثبت المحلول من مل 5

 و ، الشرائح تجفف جيد بشكل باالنتشار للكروموسومات الفرصة إلتاحة وذلك نظيفة زجاجية شريحة على األنبوبة

. ) Giemsa stain( كمزا بصبغة الشرائح تصبغ
 بين معنوي فرق اقل لمعرفة SAS )2001( الجاهز اإلحصائي برنامج باستخدام التباين تحليل إلى النتائج أخضعت

 )p<O.O5( احتمالية مستوى عند Least Significant difference ا LSD تحليل استخدام تم المجاميع معدالت
.المختلفة المعامالت مستويات بين المعنوية الفروق لمعرفة

: المناقشة و النتائج

: HPLC فحوصات
 ) HPLC( الكفاءة عالي السائل الكروماتوغرافي جهاز بواسطة سلفورافين مركب فصل عملية 1 رقم الشكل يوضح

 حيث دقيقة ا)5هو( االحتجاز بزمن القياسي سلفورافين مركب يبين )2( رقم وشكل . دقيقة )15( هو االحتجاز بزمن

٠ االحتجاز زمن إلى مطابقتهما تبين

HPLC بجهاز البروكلي نبات لمستخلعى السلفورافين مادة فصل يوضح رقم! الشكل

HPLC بجهاز السلفورافين للمركب القياسي المحلول فصل يوضح 2 رقم الشكل
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 يستحفر المزروقة الحيوانات مجموعة إلى بالنسبة )٨( فيتامين تركيز مستوى في إنخفاض 1 رقم جدول لنا يبين

 الحيوانات بمجموعة ارتفاعها و السيطرة مجموعة مع مقارنة م 99 التكنيشيوم- بنظير المعلم الغروي القصدير

 بان علما لالكسدة. المضادة سلفورافين المادة دور يعزز وهذا بالمستحضر زرقها قبل سلفورافين بمادة المعاملة

. )14بالسرطان( اإلصابة ضد اإلنسان تحصين في أهمية له ٨ فيتامين
 الحيوانات مجاميع و السيطرة عة مجمو عند )٨( لفيتامين داللة ى مستو معدل و القياسي االنحراف يحدد ) 1( رقم جدول

معاملة. الغير و المعاملة

T. test (VitA)mg/dLmean±
SD.

العدد المجاميع

61.5 ± 0.12 20 C

P<0.001 33.8 ±0.16 20 A
P<0.05 45.6 ± 0.21 20 B

c = = السيطرة حيوانات مجموعة .

م99_التكنيشيوم بنظير المعلم الغروي القصدير بمستحضر المزروقة انات الحيو =مجموءة ٨

B = م.99_التكنيشيوم بنظير المعلم الغروي القصدير بمستحضر زرقها قبل سلفورافين بمادة المعاملة الحيوانات مجموءة 
 بمستحضر المزروقة الحيوانات مجموعة إلى بالنسبة ) (ح فيتامين تركيز مستوى في انخفاض 2 رقم جدول يبين

 المعاملة الحيوانات بمجموعة زيادة و السيطرة مجموعة مع مقارنة م 99 التكنيشيوم- بنظير المعلم الغروي القصدير

 فيتامين أن من الرغم على لالكسدة المضادة سلفورافين مادة دور يعزز وهدا بالمستحضر زرقها قبل سلفورافين بمادة

 مؤكسد شكل على الفعال بشكله )E( فيتامين على الحفاظ ناحية من تأتي وأهميته الماء في الذائبة الفيتامينات من (ح)

)15.(
 مجاميع و السيطرة مجموعة عند )C( لغيتامين داللة مستوى معدل و القياسي االنحراف معدل يحدد )2( رقم جدول

. معاملة الغير و المعاملة الحيوانات
T.test (Vit.C)mg/dLmean±SD. اكدد المجاميع

1.99 ± 0.82 20 C
P<0.001 1.01±0.16 20 A
P<0.05 1.58± 0.21 20 B

C = السيطرة انات حيو عة مجمو .

A = م99_التكنيشيوم بنظير المعلم الغروي القصدير بمستحضر المزروقة الحيوانات عة مجمو .

B = م99_التكنيشيوم بنظير المعلم ي الفرو القصدير بمستحضر زرقها قبل افين ر سلفو بمادة المعاملة انات الحيو عة مجمو .

 القصدير بمستحضر المزروقة الحيوانات مجموعة عند )E( فيتامين معدل في الحاصل النقص يوضح 3 رقم جدول

 بمادة المعاملة الحيوانات بمجموعة زيادة و السيطرة مجموعة مع مقارنة م 99 التكنيثديوم- بنظير المعلم الغروي

 مضادات احد هو )Vit.Eb لالكسدة المضادة سلفورافين المادة دور يعزز وهدا بالمستحضر زرقها قبل سلفورافين

 فيتامين و التاكسدي التلف من الخلوية األغشية في الموجودة الهرمونات حماية على يعمل و الدهون في الذائبة األكسدة

)E( الخلوية المناعية االستجابة علي تأثير له ) 16( )Cellular immune Response( .

- 106 -



١____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ر

القاهرة ٠ الشيخ شرم — ٢٠١٥/٥/٢٠٠١٦ ٠ الذربية للطاقة السلمية لالستغدامات عشر الثانى العربي المؤتمر وقائع
Proceeding of عدا Arab Conference on die Peaceful Uses of Atomic Encg.١, 16-20 Ma.١ 2015, Shaim El Sheikh- Eg.١١,t

 الحيوانات مجاميع و السيطرة عة مجمو عند )E( لغيتامين داللة مستوى معدل و القياسي االنحراف معدل يحدد )3( رقم جدول

معاملة الغير و المعاملة

T.test (Vit.E)mg/dLmean±SD. ص المجاميع
1.29 ± 0.12 20 C

P<0.001 0.73±0.36 20 A
P<0.05 1.09± 0.21 20 B

C = السيطرة حيوانات مجموعة .

٠ م99_التكنيشيوم بنظير المعلم الغروي القصدير بمستحضر المزروقة الحيوانات عة =مجمو ٨

B م99_التكنيشيوم بنظير المعلم الغروي القصدير بمستحضر زرقها قبل سلفورافين بمادة المعاملة انات الحيو عة =مجمو. 

 في االساسية العناصر قيم في معنوي ارتفاع يوضح 4 رقم جدول : المجاميع دم مصل في االساسية العناصر تقدير

في معنوي ارتفاع و السيطرة بمجموعة مقارنة الغروي القصدير بمستحضر المزروقة الحيوانات لمجاميع الدم مصل

C,E
 أما الدماغ لوظيفة مهم الزنك عنصر و بيروكسيديز الملوثاتايون أنزيم عمل في اساس كمادة السلينيوم Se عفص هما

 األنزيمات من اساس جزء وهو النحاس عنصر ٨ فيتامين عناصر اما .SOD نزيم أ مع عالقة له المغنيسيوم عنصر

).17( األكسدة مضادات من هو المنغنيز عنصر و مضادة اجسام تخلق التي

 مجاميع و السيطرة عة مجمو عند األساسية العناصر داللة ى مستو معدل و القياسي االنحراف معدل يحدد )4( رقم جدول

معاملة الغير و المعاملة الحيوانات

T.test (Mn)
gg/dL±SD.

(Cu)
jtgLSD.

(Mg)
gg/dL±SD.

(Se)
gg/dL±SD.

(Zn)
gg/dL±SD.

الجاميع

9.0± 0.11 6.8± 0.01 10.2± 0.3 1.92± 0.4 12± 0.1 C
P<0.001 14.1± 0.1 13.2± 03 16.5± 0.6 3.2± 0.4 18± 0.2 A
P<0.05 10.3± 0.3 8.2± 0.2 12± 0.31 2.2± 0.31 13± 0.1 B

C = السيطرة انات حيو عة مجمو .

. م99_التكنيشيوم بنظير المعلم ي الفرو القصدير بمستحضر المزروقة انات الحيو عة =لمجمو ٨

B م99_التكنيشيوم بنظير المعلم الغروي القصدير بمستحضر زرقها قبل افين سلفور بمادة المعاملة الحيوانات عة =لمجمو.

المختبرية. للحيوانات العظم نقي خاليا في الكروموسومية االنحرافات فحص

 خلية 100 الفحص بعد العظم نخاع بخاليا الكروماتيدية و الكروموسومية افات األنحر انواع معدل 5 رقم جدول يمثل

 المزروقة الحيوانات في )PO.05( مستوى عند معنوية فروقات هناك الضوئي المجهر بواسحلة االستوائي الطور في

 في افات األنحر قلة حيث ،السيطرة مجموعة مع مقارنة م99التكذيشيوم- بنظير المعلم الغروي القصدير بمستحضر

 فهي المركز الثنائية و الحلقية الكروموسومية باالنحرافات الخاصة و السلفورافين بمادة المعاملة الحيوانات مجموعة

 و نفسه الكروموسوم في مزدوج كسر الى تحتاج الحلقية الكروموسومات الن،الكروموسومي القطع مع ونادرة قليلة

. )18( منفرد كسر حدوث عند تتكون التي و الكروموسومي بالقطع مقارنة نهايتهما التحام
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 مجاميع و السيطرة عة مجمو عند الكروموسومية االنحرافات داللة مستوى معدل و القياسي االنحراف معدل يحدد )5( رقم جدول

معاملة الغير و المعاملة انات الحيو

السيطرة حيوانات مجموعة = ح
م99التكذيشيوم_ بنظير المعلم الغروي القصدير بمستحضر قة المزرو الحيوانات =مجموءة٨
B ٠ م9 9 - التكنيشيوم بنظير المعلم الغروي القصدير بمستحضر زرقها قبل سلفورافين بمادة المعاملة الحيوانات عة =مجمو

االستنتاج
 في ينعكس وهذا انزيمية الغير األكسدة مضادات حماية في فعال دور لها سلفورافين مادة بأن ألدراسة نتائج من يتضح

 االشعاعية للجرعة الحيوية و االساسية العتاص بعفى و أنزيمية الغير التغيرات و الكروموسومية االنحرافات تقليل

 الحيوانات في االختبارات نتائج من أسنتبط ما هذا و م99-التكنيشيوم بنظير المعلم الغروي القصدير لمستحضر

. السيطرة حيوانات مع مقارنة معاملة الغير و المعاملة المختبرية
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