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 الملخص
تستخدم النباتات كمصدر مهم في صناعة األدوية الجديدة التي تتضمن مضادات السرطان. أحد هذه النباتات هو نبات ال 

(Origanum majorana) نبات البردقوش كعالج مضاد  على فاعليةسابقة . أشارت دراسات بنبات البردقوش والذي يعرف

سبقاً، م قام فريق بحثنا بدراسة أثر مستخلص نبات البردقوش على سرطان الثدي في بحث تم نشره لألكسدة ومضاد حيوي. 

، وإلى الموت (G2/M)وأشارت هذه الدراسة إلى أن مستخلص البردقوش أدى إلى تعليق إنقسام الخاليا السرطانية في مرحلة 

( باإلضافة إلى أنه منع انتشار هذه الخاليا. وبالتالي فإن هذه النتائج الواعدة لمستخلص نبات apoptosisالمبرمج للخاليا )

 البردقوش على خاليا سرطان القولون.  ي لنباتزيتال المستخلصدراسة أثرالبردقوش شجعتنا ل

باالعتماد على  (Caco-2و ) (HT-29)يمنع نمو وتكاثر الخاليا السرطانية البردقوش ولقد توصلنا في هذا الدراسة إلى أن زيت 

جم تقليل ح باإلضافة إلى أنه أدى إلى ،كما أنه قلل من قدرة خاليا سرطان القولون على تكوين مستعمراتالوقت والتركيز. 

 تعمرات المتكونة مسبقاً تتالشى عند إضافةالمستعمرات المتكونة مسبقا عند إضافة تركيزات منخفضة من الزيت وجعل المس

( وإلى الموت G1أدى إلى تعليق دورة حياة الخاليا في مرحلة )باإلضافة إلى ذلك فإن زيت البردقوش تركيزات عالية من الزيت. 

يا والتي تم (. وكان الموت المبرمج هو الطريقة الرئيسية التي تموت فيها هذه الخالapoptosis)المبرمج للخاليا السرطانية 

(، والذي ينتمي لعائلة البروتينات التي تمنع survivinتأكيدها بالقيام بالعديد من التجارب. وأخيراً، فإن رصد مستوى البروتين )

الموت المبرمج للخاليا، أشار إلى أن آلية عمل زيت البردقوش تؤثر على الخاليا السرطانية على األقل جزئياً من خالل تقليل 

 . قولونكمضاد لسرطان ال اً واعد بديالً زيت البردقوش كل هذه النتائج تجعل  هذا البروتين.مستويات 
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