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تهددده هددلد الدراسددة الددت دراسددة تددينير االمكددداليو المعددزوو مددو نددوى الم ددمش وم نطددة مددا  ال ددر   
ختبار قدرتهما المانعة لمسرطاو ب كو منفرد أو كميهمدا معدًاا اسدتخدم فده هدلد الدراسدة سدبعيو جدرل انندت تدم وا

توزيعهدددا ب دددكو   دددوائه ومتسددداوي  مدددت سدددبل مجمو ددداتا وكاندددت  مدددت الن دددو التددداله  مجمو دددة السددديطرة 
فقددط ويرمددز  DMH-1,2و ومجمو ددة المركدد  المسددرطو ننددائه منيددو الهيدددرازيو Con)المراقبددةو ويرمددز لهددا )

و ومجمو دددة المركددد  M.Wو ومجمو دددة المدددا  المم دددنط )Amgو ومجمو دددة االمكدددداليو فقدددط )DMHلهدددا )
و ومجمو دددددددة المركددددددد  المسدددددددرطو والمدددددددا  المم دددددددنط معدددددددًا DMH+Amgالمسدددددددرطو واالمكدددددددداليو معدددددددًا )

(DMH+M.W و واخيددددددددددددرًا مجمو ددددددددددددة المركدددددددددددد  المسددددددددددددرطو واالمكددددددددددددداليو والمددددددددددددا  المم ددددددددددددنط معددددددددددددًا
(DMH+Amg+M.W وا تددم  قددو المركدد  المسددرطو ننددائه منيددو الهيدددرازيو ت ددت الجمددد اسددبو يًا بتركيددز

اسددبو ًا متتاليدةا أمدا مركد  االمكدداليو فقدد تدم تجريعدد   16مم م/ك دم )جر دة/وزوو فده الجدرل  مدت مددى  20
 20و ويددددتم للددددو ب ددددكو يددددومه وبمقدددددار Stomach tubeفدددده ال يوانددددات  ددددو طريدددد  انبددددو  المعدددددة )

مم م )جر ة/وزووا اخيرًا الما  المم نط فيعطت بدو ما  ال ر  بصدورة مسدتمرةا اسدتمرت التجربدة 100مم م/
لمدددة سددبعة ا ددهر وتددم بعددد للددو قتددو ال يددواو واستئصدداو القولددوو لدراسددة الت يددرات التدده تطددرأ  مددت نسدديج ا 

ة المخاطيددة و فدده الطبقددMucinous carcinomaاظهددرت النتددائو ظهددور السددرطاو المخدداطه فدده القولددوو )
وغدددزود الطبقدددة ت دددت المخاطيدددة فددده مجمو دددة الجدددرل المعاممدددة بالمركددد  المسدددرطو نندددائه منيدددو الهيددددرازيو 

(DMHاو فدده  ددديو لدددم تغ دددظ اي ت يدددرات فددده المجددداميل المعالجدددة ومجددداميل السددديطرة فددده انسدددجة القولدددوو 
االضدرار الناجمدة  دو مركد   نستنتو مما سب  او مرك  االمكداليو والما  المم نط كاندت فعالدة فده معالجدة

فدده انسددجة وخغيدددا الجسددم لددللو يوصدددت باسددتخدامها كعغجددات وقائيدددة  DMH-1,2ننددائه منيددو الهيددددرازيو 
  او غجية ضد مرض السرطاو

 

 :المفتاحية الكلمات
 امكداليوا 
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 المقدمة
السرطاو  يو ًا  مت مستوى  يعد سرطاو القولوو نالث انواع

و يتصه سرطاو القولوو بن ؤ خغيا Gado et al. , 2013العالم )
خبينة فه البطانة أو االغ ية الداخمية لمقولوو تفقد هلا الخغيا آلية 
 السيطرة الطبيعية  مت النمو نتيجة وجود خمو و دوث  دم التوازو بيو
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الخغيا المتجددة والمتمايزة والته تموت مما يؤدي الت  دوث الموت 

و وبالتاله  دوث زيادة تجدد الخغيا فه Apoptosisالمبرمو لمخغيا )

 ,Karlssonكاللي ي دث فه ا مت البؤر القولونية ) تمو المنطقة

 وا2005

 dimethylhydrazine-1,2او مرك  ننائه منيو الهيدرازيو 

مو المركبات  ديدة الفعالية والتخصصية فه اصابة القولوو والمستقيم 
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بالسرطاو فه القوارض وخاصة الجرلاو وتختمه سغالت الجرلاو فه 

وا Veceric and Cerar, 2004و ) ساسيتها لهلا المرك  المسرط

ننائه منيو الهيدرازيو  لمقولوواظهرت الدراسات او المرك  المسرطو 

و فه انسجة free radicalيعمو  مت توليد جهد تيكسدي )جلور  رة 

وا وتعمو هلد الجلور ال رة Sharma and Sharma, 2011القولوو )

 Cellular) المتولدة  مت االلتصا  بالجزيئات الكبيرة الخموية

macromolecules و كالدهوو وال امض النوويDNA  مما قد ينجم

 ن   دوث الطفرات الورانية واضرار بينسجة تمو اال ضا  وي دث للو 

 ند زيادة الجلور ال رة وانخفاض نسبة مضادات االكسدة فه تمو 

 واVan Rossen et al. , 2000المواقل بالجسم )

ادر باالمكداليو ا ونوى يعد نوى الم مش مو اغنت المص

وفه ب ننا هلا تم  زو  الم مش معروه بتينيرد فه  غج السرطاوا

و وتنقيتها مو نوى الم مش لدراسة Amygdalinمرك  االمكداليو )

تينيرها  مت الخغيا السرطانيةا ال او لهلد المادة خصائص مميزة لقتو 

 مت السيانيدا او الخغيا السرطانية نظرًا لتركيبها الكيميائه ال اوي 

نظرية هلد المادة فه قتو الخمية السرطانية هه  او الخمية السرطانية 

معروفة ب راهتها ألخل المواد الم لية مو البيئة  ولها اكنر مو الخمية 

السميمة وبللو فاو الخمية السرطانية تيخل مرك  االمكداليو اكنر مو 

-Betaيجة وجود انزيم الخمية السميمة و ند ت مو مرك  االمكداليو نت

glucosidase  الموجود بكنرة فه الخمية السرطانية تنتو السيانيد

والبنزالديهايد وهليو المركبيو معروفيو بسميتهما القاتمة لمخمية و ندما 

يوجد االننيو معًا يكوناو ساميو بمائة ضعه مما يؤدي الت موت 

اة لوجود انزيم الخمية السرطانية اما الخمية الطبيعية فتستمر بال ي

Rhodonase  بكمية وفيرة ويقوم االخير بت طيم السيانيد والبنزالديهايد

وهلد المادة ت ب  االسبريو مما يجعمها مسكنة  Silicateالت السيمكات 

 اوBollinger, 2006)لأللم لمخمية الطبيعية 

او الما  المم نط يعد لا خصائص جيدة مقارنة بالما  العادي 

الما  ال ه نظرًا النتظام جزيئات  وقصر سغسم  والعديد وهو ما يسمت ب

مو الخصائص االخرى المهمة في ا او نظرية استخدام الما  المم نط 

و قا دي pHفه ب ننا هلا هه  او لمما  المم نط اس هيدروجينه )

والمعروه او االس الهيدروجينه لمخمية السرطانية هو  امضه وبللو 

بدو الما  العادي قد يسهم فه قتو الخمية فعند استخدام  فه ال ر  

السرطانية لت وو الوسط ال امضه فيها الت قا دي وبللو ال تعمو 

انزيماتها فه البيئة المنالية ويسهو موت الخمية السرطانية فه  يو 

وا كما او Shirahata et al., 1997تستمر الخمية السميمة بال ياة )

م هه االخرى فه ال فا  مو خصائص الما  المم نط االخرى قد تسه

مرض السرطاو منو صفت  المضادة لألكسدة وازالة الجلور ال رة 

وا او م نطة الما  ال تعد مكمفة Raafat, 2013المؤكسدة مو الجسم )

اقتصاديًا وال يوجد في  انار جانبية بو انبتت العديد مو الدراسات الت 

  زمزم ومياد االبار فوائدد المتعددة ومناو  مت الما  المم نط هو ما

 االخرى لات الفوائد المميزةا

 مت التينيرات العغجية الب ث هو التعره الهده مو 

مرض السرطاو وايقاه نمود لغمكداليو والما  المم نط فه تنبيط 

 باستخدام مرك  ننائه منيو الهيدرازيو المسرطوا

 
 طرائق العمل

 Wister albinoجرلًا اننت بيضا  مو فصيمة  70تم اختيار 

اسبوع وقسمت الجرلاو   وائيًا  1±14غرام وبعمر  20± 220وزو 

الت سبعة مجاميل وتم ال صوو  ميها مو البيت ال يوانه فه كمية 

الصيدلة/جامعة ب دادا استمرت الدراسة  مت ال يوانات لمدة سبعة 

ا هرا  يث تم تهيئة البيت ال يوانه ت ت ظروه بيئية مناسبة 

% 55ورطوبة نسبية  5م 5±25ضبط درجة ال رارة  مت لمجرلاو وللو ب
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سا ةا كاو ال لا  والما  متاح ب رية تامة  12ودورة اضا ة/ظغم كو 

 طواو مدة التجربة وفه جميل االوقات وتم ت يير الما  بصفة يوميةا

 البيت ال يوانه الخاص بالتجربةونقمها إلت  ال يوانات جم بعد 
ا اقفاص بغستيكية خاصة لهافه الت سبعة مجاميل وضعت وز ت 

تمت اقممة الجرلاو لمدة  هر فه ظروه المختبر ومل ال لا  الخاص 
 وكاالته   بهاا قسمت ال يوانات الت سبعة مجاميل 

مجمو ة  يوانات السيطرة وتتكوو مو   رة المجمو ة األولت   –أ
 اوConاناث ويرمز لها )

طرة الموجبة وتتكوو مجمو ة  يوانات السيالمجمو ة النانية   – 
مو   رة اناث ا طيت المرك  المسرطو ننائه منيو الهيدرازيو 

 ا وDMHفقط )
تتكوو مو   رة اناث ا طيت مادة المجمو ة النالنة   –ج 

 اوAmgاالمكداليو فقط )
تتكوو مو   رة اناث ا طيت الما  المم نط المجمو ة الرابعة   –د 

 اوM.Wفقط )
كوو مو   رة اناث ا طيت مرك  ننائه المجمو ة الخامسة  تت -ه

 واDMH+Amgمنيو الهيدرازيو واالمكداليو معًا )
المجمو ة السادسة  تتكوو مو   رة اناث ا طيت مرك  ننائه  -و

 واDMH+M.Wمنيو الهيدرازيو والما  المم نط معًا )
المجمو ة السابعة  تتكوو مو   رة اناث ا طيت مرك  ننائه  -ز

ل االمكداليو مل الما  المم نط منيو الهيدرازيو م
(DMH+Amg+M.Wوا 

تم ا طا  مادة االمكداليو  و طري  التجريل بينبوبة خاصة الت 

مم م )جر ة/وزووا اما 100مم م/ 20داخو القناة الهضمية يوميًا بواقل 

الما  المم نط فيوضل بدو ما  ال ر  بصورة مستمرةا فه  يو تعطت 

ت ت الجمد اسبو يًا بواقل  المرك  المسرطو  و طري  ال قو

تم ت ضير م موو المرك  المسرطو بإلابة  مم م/ك م )جر ة/وزووا20

مو مو الما   100مم م مو مرك  ننائه منيو الهيدرازيو فه  400

 pHويعدو الرقم الهيدروجينه  EDTAمم م مو مادة  37المضاه ل  

 ا NaOHباستخدام م موو هيدروكسيد الصوديوم  6.5الد 

د للو قتو ال يوانات وت ري ها ل رض ال صوو  مت تم بع

سم وتح  فظها بالفورماليو ل يو 1القولوو وتقطيع  الت قطل ب جم 

اجرا  مقاطل نسيجية لها وتصبي ها ودراسة الت يرات النسيجية الته تطرأ 

  ميها ت ت المجهر الضوئها

 
 النتائج

 :DMHرازين مجموعة الحيوانات المعاممة بمركب ثنائي مثيل الهيد -
فه معاممة  1اظهرت المقاطل النسيجية لمقولوو فه الصورة 

و وجود فرط التنسو DMHالسيطرة الموجبة )المعاممة 

(Hyperplastic و فه بؤر الخبايا ال الة(Aberrant crypt foci و

الموجودة فه الطبقة المخاطية لمقولووا كما لو ظ زيادة فه  جم 

ل دية فقد لو ظ فيها زيادة مادة الكروماتيو ا الخغياال دي اما  التجويه

و وفقداو قطبية الخمية وزيادة Hyperchromatic nucleiفه االنوية )

افراز المخاطيو بيو الخغيا مما يؤ ر النمو ال ال لمخغيا 

(Dysplasia وا ولو ظ ازا ة البؤر الطبيعية الم يطة ب كو واضح

  ند ف ص النسيو  مت القوة الكبرىا

 
( مقطع نسيجي لمقولون في مجموعة الحيوانات المعاممة 1ورة )الص

 DMHبالمركب 



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        الصرفة للعلوم االنبار جامعة مجلة                    

2015 ,( 9), ( 2 ) :32-40 

 

25 

و لو ظ او الخغيا 2وفه مقطل نسيجه اخر لمقولوو )الصورة 

المكدسة المبطنة لتجويه ال دد الكبيرة تكوو االنوية متعددة اال كاو 

(pleomorphic و وزيادة كنافة مادة الكروماتيو فيها ب كو كبير وزيادة

 االنقسام الخموي فه الخغيا المبطنة لم دد الكبيرة فه القولووا ن اط

 

 
( مقطع نسيجي لمقولون في مجموعة الحيوانات المعاممة 2الصورة )

 DMHبالمركب 
 Mucinousو وجود السرطاو المخاطه )3واظهرت الصورة )

carcinoma( و وغزود الطبقة ت ت المخاطيةSubmucosa وا ولو ظ

 نسيجه زيادة المخاطيوافه هلا الورم ال

 
( مقطع نسيجي لمقولون في مجموعة الحيوانات المعاممة 3الصورة )

 DMHبالمركب 

 
و لو ظ زيادة فعالية التجدد الخموي 4وفه الصورة )

(proliferative و فه البؤر القولونية ا مت تجمعات الخغيا الممفاويةا

لخمويا وغزود الطبقة كما لو ظ زيادة افرازات المخاطيو فه السائو بيو ا

ت ت المخاطية فه القولووا كما اظهرت الصورة وجود تميه فه الطبقة 

 المخاطيةا

 
( مقطع نسيجي لمقولون في مجموعة الحيوانات المعاممة 4الصورة )

 DMHبالمركب 
 

و ند الف ص  مت القوة الص رى ألنسجة القولوو فه مجمو ة 

و DMHائه منيو الهيدرازيو )ال يوانات المعاممة بالمرك  المسرطو نن

و وجود فرط التنسو فه بؤر الخبايا ال الة لمطبقة 5اظهرت الصورة )

المخاطية فه القولوو كما لو ظ ارتفاع فت ات التجويه ال ديا ولو ظ 

و Dysplasiaاو الخغيا فه ال دد الكبيرة  دث لها  لول فه النمو )

وزيادة كنافة المادة  وpleomorphicواصب ت االنوية متعددة اال كاو )

الكروماتينية فه الخغيا الظهارية المكعبة او العمودية الواطئة المبطنة 

 لتجويه ال ددا كما لو ظ زيادة افراز المخاطيو فه الخغياا واتصه

ال امضها اما انوية تمو الخغيا  بالمظهر الخغيا بعض سايتوبغزم

فكانت دائرية الت و ائية ال كو ومنتظمةا اما االنوية فه ال دد الكبيرة 
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فكانت غير منتظمة ومتعددة اال كاو ولو ظ ايضًا زيادة كنافة 

 الكروماتيو فيها وزيادة فعالية االنقسام الخمويا

 
لمعاممة ( مقطع نسيجي لمقولون في مجموعة الحيوانات ا5الصورة )

 DMHبالمركب 
 

 مجموعة الحيوانات المعاممة بمركب االمكدالين فقط -2
و النس  الخموي الطبيعه لمنسيو 6أظهرت النتائو فه الصورة )

الظهاري  المبطو لمقولووا إل لو ظ النس  الطبيعه لمطيات والبؤر 

وظهور الخغيا الظهارية ب كمها الطبيعه ا فضغ  و ترتي  ال دد 

 ب كو منتظماالمعوية 

 

 
( مقطع نسيجي لمقولون في مجموعة الحيوانات المعاممة 6الصورة )

 بمركب االمكدالين
 

مجموعة الحيوانات المعاممة بمركب ثنائي مثيل الهيدرازين  -3
DMH  واالمكدالين 

و النس  الخموي الطبيعه لمنسيو 7أظهرت النتائو فه الصورة )
وجود اي تينيرات سمبية فه  الظهاري  المبطو لمقولووا ولم يغ ظ

النسيو الظهاري المبطو لمقولوو فه الجرلاو المعاممة بمرك  ننائه 
منيو الهيدرازيو واالمكداليو معًاا إل لو ظ النس  الطبيعه لمطيات 
والبؤر وظهور الخغيا الظهارية ب كمها الطبيعه ا فضغ  و ترتي  

 ال دد المعوية ب كو طبيعها

 
نسيجي لمقولون في مجموعة الحيوانات المعاممة ( مقطع 7الصورة )

 بمركب ثنائي مثيل الهيدرازين ومركب االمكدالين
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 مجموعة الحيوانات المعاممة بالماء الممغنط فقط -4
 نسيو ظهور الت فقط بالما  المم نط المعاممة نتائو أ ارت 

 ا السيطرة جرل مجمو ة فه  مي  هو لما م اب  طبيعه بمظهر القولوو

 فه كما الطبيعه وال دد المعوية ب كمها الطيات والبؤر ظهرت إل

 او8الصورة )

 
( مقطع نسيجي لمقولون في مجموعة الحيوانات المعاممة 8الصورة )

 بالماء الممغنط
 

مجموعة الحيوانات المعاممة بمركب ثنائي مثيل الهيدرازين والماء  -5
 الممغنط 

وي الطبيعه لمنسيو و النس  الخم9أظهرت النتائو فه الصورة )

الظهاري المبطو لمقولووا ولم يغ ظ وجود اي تينيرات سمبية فه النسيو 

الظهاري المبطو لممعه ال ميظ فه الجرلاو المعاممة بمرك  ننائه منيو 

الهيدرازيو والما  المم نط معًاا إل لو ظ النس  الطبيعه لمطيات والبؤر 

فضغ  و ترتي  ال دد وظهور الخغيا الظهارية ب كمها الطبيعها 

 المعوية ب كو منتظما

 
( مقطع نسيجي لمقولون في مجموعة الحيوانات المعاممة 9الصورة )

 بمركب ثنائي مثيل الهيدرازين والماء الممغنط
ثنائي مثيل الهيدرازين واالمكدالين والماء بالمعاممة  جرذمجموعة ال -6

 :الممغنط 
الخموي الطبيعه  و النس 10أظهرت النتائو فه الصورة ) 

لمنسيو الظهاري المبطو لمقولووا ولم يغ ظ وجود اي تينيرات سمبية فه 

النسيو الظهاري المبطو لممعه ال ميظ فه الجرلاو المعاممة بمرك  

ننائه منيو الهيدرازيو واالمكداليو والما  المم نط معًاا إل لو ظ النس  

ب كمها الطبيعه فضغ  الطبيعه لمطيات والبؤر وظهور الخغيا الظهارية

 بانتظاما و ترتي  ال دد المعوية 

 
مجموعة المعاممة بمركب ال( مقطع نسيجي لمقولون في 10الصورة )

 اثنائي مثيل الهيدرازين ومركب االمكدالين والماء الممغنط
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 المناقشة

لقد وض ت هلد الدراسة تينير مرك  االمكداليو المعزوو مو 

تنبيط السرطاو وبعض الت يرات فه  نوى الم مش والما  المم نط

الناتجة مو معاممة الجرلاو بالمرك  النسيجية والفسمجية الكيمو يوية 

ننائه منيو  ا او مرك وDMH-1,2) ننائه منيو الهيدرازيو المسرطو

مسؤوو  و است ناث سرطاو القولوو إل يعمو  مت منيمة  الهيدرازيو

االغ ية الخموية  وت طيم بروتينات ودهوو DNAال امض النووي 

وي ير اال ارات الخموية وللو بفعو الجلور ال رة )انواع االوكسجيو 

و المتولدة مو هلا RNSوانواع النيتروجيو الفعالة  ROSالفعالة 

وت يرات المرك  مما ينتو  ن  ت طيم الخمية وت وهات نسيجية 

 ,Sanganna and Kulkarni)كيمو يوية بالبروتينات واالنزيمات 

 وا2013

لقد انبتت نتائو هلد الدراسة التينير الواضح المنبط لسرطاو 

القولوو لمرك  االمكداليو والما  المم نطا او بؤر الخبايا ال الة 

(ACF و تعد مو المقدمات الجمية لن و  السرطاو وهه مو المؤ رات

االولت لسرطاو القولوو واو هلد البؤر كمما زادت بالعدد وال جم زاد 

وو وزادت فرصة االصابة بسرطاو القولووا اظهرت نتائو تضرر القول

هلد الدراسة زيادة  دد و جم بؤر الخبايا ال الة فه قولوو الجرل 

المعاممة بمرك  ننائه منيو الهيدرازيو المسرطوا فه  يو انبتت هلد 

التجربة التينيرات العغجية لكو مو مرك  االمكداليو المعزوو مو نوى 

المم نط فه تنبيط ن و  بؤر الخبايا ال الةا يمتاز  الم مش وما  ال ر 

االمكداليو بتينيرد المضاد لمسرطاو وللو مو خغو قتو الخمية الخبينة 

 ,Bollinger)السرطانية بصورة انتقائية وتعيش الخمية الطبيعية بسغم 

ا كما او خصائص الما  المم نط المهمة تسهم فه ال فا  مو و2006

فت  المضادة لألكسدة وازالة الجلور ال رة مرض السرطاو منو ص

 واRaafat, 2013المؤكسدة مو الجسم )

اظهرت النتائو زيادة كنافة الكروماتيو فه انوية الخغيا وزيادة 

فعالية االنقسام الخموي و دوث فرط التنسو و دوث  لول فه نمو 

 الخغيا مما يؤ ر بداية ن و  السرطاو فه قولوو ال يوانات المعاممة

بالمرك  المسرطو ننائه منيو الهيدرازيوا كما لو ظ وجود السرطاو 

و فه الطبقة المخاطية وغزود Mucinous carcinomaالمخاطه )

الطبقة ت ت المخاطية فه مجمو ة الجرل المعاممة بمرك  ننائه منيو 

الهيدرازيو فه  يو لم تظهر تمو الت يرات النسيجية فه مجاميل 

المواد العغجية المستخدمة فه هلد الدراسةا يمكو ال يوانات المعاممة ب

تفسير للو باو المرك  ننائه منيو الهيدرازيو متخصص الصابة 

فه خغيا  DNAالقولوو بالسرطاو نتيجة منيمة ال امض النووي 

القولوو مما يؤدي الت  دوث طفرة ورانية فه مجمو ة الجرل المعرضة 

وا اما المجاميل Perse and Cerar, 2005لهلا المرك  المسرطو )

الته  وممت بالمرك  المسرطو والمواد العغجية لم نغ ظ وجود 

سرطاو القولوو فيها مما يؤكد او هلد المواد فعالة فه وقاية الجسم مو 

السرطاوا ال او االمكداليو مو المركبات المعروفة فه وقاية ومعالجة 

المم نط ل  ا والما  وZhou et al., 2012)الجسم مو السرطاو 

خصائص مهمة منها ان  مضاد لألكسدة  وطرح السموم مو الجسم 

(Raafat, 2013فه االس  زيادة  صووو 2002) بابكر و وال ظ

لمما  المم نط والمعروه او الخمية السرطانية اس  وpH) الهيدروجينه

هيدروجينه  امضه وللو ربما يكوو سب  فه  دم تمكو الخمية 

 التكانر واالنت اراالسرطانية مو النمو و 
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Abstract 

Objective: The present study was undertaken to investigate the chemopreventive efficacy of amygdalin and 

magnetic water during the initiation phase of 1, 2-dimethylhydrazine (DMH) induced colon carcinogenesis in a rat 

model.Methods: Seven groups of ten rats each were selected for the study. Group I animals treated as control. Group 

II rats received for DMH (20 mg/kg body weight) injections subcutaneously once a week for 16 consecutive weeks 

and then kept without any treatment till the end of the experimental period. Group III rats received amygdalin 

(20mg/100mg) daily via Oro-gastric tube. Groups IV was given magnetic water freely. Group V was given 

DMH+Amg. Group VI was given DMH+M.W. Finally, group VII was given DMH+Amg+M.W. Histological 

changes in the colon were studied.Results: In the study of light microscope the following results were observed: In 

DMH group  was observed hyperplastic aberrant crypt foci of colorectal mucosa and hyperchromatic nuclei. The 

larger gland are significantly more pleomorphic and hyperchromatic. A mucinous carcinoma with a wide infiltration 

of submucosa. While a normal appearance of histological structure of colon in other groups were 

observed.Conclusion: From these results we can conclude that the treatment 1,2-dimethylhydrazine has a negative 

effect, and the amygdalin and magnetic water reflects an important role in the inhibition of colon cancer. 
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