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 ملخص

اخللفية العلمية للبحث زيادة معدل الوفيات بسبب السرطان ، واآلثار اجلانبية اخلطرية 
، أدت اىل احلاجة امللحة  احلاليةملضادت السرطان املتاحة ومقاومة السرطان لألدوية 

الكتشاف عقاقري جديدة مضادة للسرطان. تُعرف النباتات بأهنا مصدر من املصادر 
هي واحدة من أقدم األشجار املعروفة لسنوات  نباتات املانغروف لألدوية. الرئيسية
الرتاث الشعيب يف عالج العديد من األمراض مبا يف ذلك السرطان. يعد  يفعديدة 

نبات املانغروف من أكثر أنواع األشجار شيوًعا من حيث تكيفه مع الظروف البيئية 
 .املعاكسة يف اإلمارات العربية املتحدة

من هذه الدراسة هو استكشاف النشاط املضاد  األساسياهلدف  أهداف البحث.
من خالل عمل مقارنة  اإلمارايتللسرطان ، ودرجة خصوصية وسالمة نبات املانغروف 

 .للمستخلصات املختلفة من أجزاء النبات املختلفة على اخلاليا السرطانية املختلفة
قان النبات من صحراء الشارقة البحث. مت مجع أوراق وسي يف املستخدمةاملواد والطرق 

مث جتفيفها يف الظل. مت طحن األوراق والسيقان اجملففة واستخالصها باإليثانول. مت 
جتفيف مستخلص اإليثانول وجتزئته باستخدام مذيبات عضوية خمتلفة مبا يف ذلك 
 اهلكسان ، ثنائي كلورو ميثان، أسيتات اإليثيل وامليثانول. مث إذابة كل خالصة جمففة

 (MDA-231)  يسرطان الثد واختبارها على خاليا سرطانيه خمتلفة مبا يف ذلك
كمصدر   طبيعيةوخاليا  (A549) ةالرئو سرطان  (HT29) و سرطان القولون 

 .. مث متت مقارنة األنشطة املضادة للسرطان جلميع املستخلصاتللمقارنة
متغرية ملكافحة النتائج. أظهرت كل من األوراق والسيقان قيد البحث أنشطة 

السرطان. ومع ذلك ، كانت مستخلصات اهلكسان وامليثانول من األوراق هي األكثر 
أمانًا على اخلاليا الطبيعية. و من ناحية أخرى ، تسبب مستخلص اهلكسان من 
األوراق يف أنشطة مضادة للسرطان غري انتقائية ، بينما تسبب مستخلص امليثانول من 

  (MDA-231).   الثديسرطان  و خاصة ضد ةانتقائي طاألوراق يف أنشطة تثبي
االستنتاجات. أشارت النتائج اليت مت احلصول عليها إىل أن مستخلصات اهلكسان 

املانغروف ميكن أن تكون مصادر جديدة رائدة لعقاقري   وامليثانول من أوراق نبات
 .مضادة للسرطان آمنة وفعالة

؛ مضاد للسرطان؛ علم الصيدلة ارتياإلمالكلمات الدالة. نبات المانغروف 
 .ةالمقارن؛ عالجات جديدة و رائد
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Abstract 

 

Background. The increased mortality rate due to cancer, 

the dangerous side effects of available anti-cancer drugs 

and the resistance of cancer to current drugs, have led to an 

urgent need to discover new anti-cancer drugs. Plants are 

known as one of the main sources of medicines. 

Mangroves are one of the oldest trees known for many 

years in folklores in the treatment of many diseases 

including cancer. The mangrove plant is one of the most 

common tree species in terms of its adaptation to adverse 

environmental conditions in the UAE. 

Purpose. The main objective of this study is to explore the 

anti-cancer activity, and the degree of specificity and 

safety of the Emirati mangrove plant through a comparison 

of different extracts from different parts of the plant on 

different cancer cells. 

Methodology. The leaves and stems of the plant were 

collected from the Sharjah desert and dried in the shade. 

The dried leaves and stems were ground and extracted with 

ethanol. The ethanol extract was dried and fractionated 

using different organic solvents including hexane, 

dichloromethane, ethyl acetate and methanol. Then each 

dried extract was tested on different cancer cells, including 

breast cancer (MDA-231), colon cancer (HT29), lung 

cancer (A549) and normal cells as a source of comparison. 

Then the anticancer activities of all extracts were 

compared. 

Results. Both the leaves and stems under investigation 

showed variable anti-cancer activities. However, hexane 

and methanol extracts from the leaves were the safest on 

normal cells. On the other hand, hexane extract from 

leaves caused non-selective anti-cancer activities, while 

methanol extract from leaves caused selective inhibitory 

activities, especially against breast cancer (MDA-231). 

conclusions.  
The results obtained indicated that hexane and methanol 

extracts from mangrove leaves could be pioneering new 

sources of safe and effective anti-cancer drugs. 
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