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 ملخص

 ( 42/08/2022تاريخ المناقشة ) 

في حين  .انتشارااأكثر انواع الخزامى هي   )angustifolia Lavandula) قخزامى ضيقة الورا 
مؤخراا إلى ا موطنها األصلي فرنسا وقد تم ادخاله(  Lavandula stoechas) الخزامى المكورةأن 

ا كأدوية عشبية وفي هذه الدراسة تم اجراء تقيم كيميائي وبيولوجي متستخدم مستخلصاته .األردن
لماء ا بواسطة، التي تم تحضيرها والخزامى المكورة  األوراق لمستخلصات كل من خزامي ضيقة

 لكال النوعين األساسية كما تم استخالص الزيوتو واليثانول والميثانول وخالت اليثيل والكلوروفورم 
وايضا تم تحديد اجمالي محتوى الفينول والفالفونويد لجميع  MS-GC وتحليلها باستخدام
 كمضادات لألكسدة وكمضادات لسرطان الثدي على خاليا تها يم فعالييسة وتقو المستخلصات المدر 

7-MCF231و-MB-MDA  التأثير المضاد للسرطان داخل المختبر وألول مرة تم فخص 
( باستخدام فئران حاملة لسرطان .angustifoliaL (مستخلص اليثانول لخزامى ضيقة األوراقل

( أعلى محتوى L.angustifolia (األوراقأظهر مستخلص الميثانول في نبات خزامى ضيقة  .الثدي
على التوالي بينما لنبات  غمغ/  )2.73±100.77, 39.18±204.87(من الفينول والفالفونويد 

  6147..31±(8 موكانت القي محتوى  اليثانول هو األعلىمستخلص كان  ةالمكور  الخزامى
لمستخلصات المائية لكل من خزامى ضيقة الورق والخزامى أظهرت ا غمغ/), 84.56±4.3 

بعد دراسة  .)على التوالي / ملغم 138.89 ,793.65 (مضادات لألكسدةفاعلية كالمكورة أعلى 
أظهر مستخلص األيثانول لخزامى ضيقة تأثير المستخلصات على ساللت خاليا سرطان الثدي 

على   IC50الخاليا السرطانية اذ كانت قيمة ال مرتفعة ضد فاغلية  (L.angustifolia (األوراق
MB-MDA-على خاليا ميكروغرام/ مل  214.5ل و/ ممميكروغرا  104.1هي MCF-7خاليا  
حيث اظرت التحاليل أن هذا المستخلص  MS -LCوقد تم تحليل المستخلص باستخدام . 231
فاعلية د يأك. تم تناصر رئيسية نشطةكعوحمض الروزمارنيك والليتيولين  حمض الميريستيكب غني

سبة ظهر انخفاض في حجم الورم بنلي بفحصه على فئران مصابة بسرطان الثدي هذا المستخلص
المجموعة التي في  ٪58.90 في نمو الورم بنسبة وزيادة مقارنةفي المجموعة المعالجة  43.29٪
ا على تأثير مستخلص اكخالصة ، تقدم هذه الدراسة نظرة ثاقبة . معالجتهالم يتم   يثانولودليالا جديدا

 .مضاد لألكسدة ومضاد لتكاثر خاليا سرطان الثديك .angustifoliaL خزامى ضيقة  األوراق

 

خزامى ضيقة األوراق، خزامى مكورة، مضادات  اجمالي الفينول، الفالفونويد، الكلمات المفتاحية:
 LC-MS, GC-MS، األكسدة، مضادات التكاثر
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