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التأثیر  التطفیري للمستخلص الكحولي لبذور نبات الحرمل في 
كونیدات الفطر

Aspergillus amstelodami

فادیة موفق الحیاليرافعة قادر جرجیس
كلیة العلومكلیة التربیة

جامعة الموصل

٧/١٠/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ١٧/٥/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
، ٢٠٠٠، ١٥٠٠، ١٠٠٠ر التأثیر التطفیري ألربعة تراكیز تحت سامة هي (اختباتم

) مایكروغرام/ مل من المستخلص الكحولي لبذور نبات الحرمل على كونیدات الفطر٢٥٠٠

Aspergillus amstelodamiطریقة المعاملة المسبقة ،باستخدام طریقتینpretreatment

method وطریقة النمو الوسیطgrowth mediated method.

للتراكیز األربعة المدروسة معدل تكرار الطفرات الجینیة الطریقتینأظهرت نتائج

وقد بین التحلیل اإلحصائي .Azaadenin-8للنظیرالمقاومةو  المستحثة بالمستخلص الكحولي

وجود فروقات معنویة بین 0.05عند مستوى احتمالیة tلنتائج الطریقتین باستخدام اختبار 

وهذا (الطفرات التلقائیة) السالبةمتوسط تكرار الطافرات المستحثة بالمستخلص مقارنة بالمعاملة 

یدل على وجود قدرة تطفیریة واضحة للمستخلص الكحولي لبذور الحرمل على الفطر 

amstelodamiA..

Mutagenicity of alcoholic extract of Peganum harmala seeds

in conidia of Aspergillus amstelodami

Girges R.K. Al-Hyaly, F. M
College of Education College of Science

University of Mosul

Abstract:
The mutagenicity effect of four sublethal concentrations of the

alcoholic extract of Peganum harmala seeds including (1000, 1500, 2000,

2500) µg/ml in the conidia of the fungus Aspergillus amstelodami was
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tested by using the two methods; pretreatment method and growth

mediated method.

The results of the two methods using the four studied

concentrations showed a percentage of repeated mutagenic genes induced

by the alcoholic extract and the resistance to 8-Azaadenin. Statistical

analysis of the two methods, using t-test at a probability rate of 0.05,

showed a significant difference between the mean mutation frequency

induced by the extract compared with the zero treatment (spontaneous

mutation) this result suggests amutagenic effect of the alcoholic extract of

Peganum harmala seeds in the fungus A.amstelodami.

:المقدمة
Peganumیعد الحرمل  harmala من النباتات العشبیة المعمرة، المنتشرة في شمال

وقد وضع Zygophyllaceaeینتمي الحرمل إلى العائلة.سیا وجنوب شرق أورباآأفریقیا وغرب 

.)(NitrariaceaeGoel,2009مؤخرًا ضمن عائلة 

د من األمراض وال یزال یستخدم عرف الحرمل منذ القدم وجرى استخدامه في عالج العدی

Amareحتى یومنا هذا كخافض للكلوكوز في المصل ( ,et al.,2008 ونظرًا لكون الحرمل ،(

Analgesicلآلالم  اعاممسكناستخدم البعض وظائف الجهاز العصبي المركزي فقد اً مثبط

Antiflammatory)(Aliلاللتهابات  امضادوعامال ,et al.,1995الجه ، فضال عن ع

et(للكآبة والصرع وبعض االضطرابات السلوكیة الفسلجیة al.,2004,Monsef.(

أشارت العدید من الدراسات إلى التنوع الكبیر في خواص الحرمل الصیدالنیة كونه 

etللعدید من البكتیریا السالبة والموجبة لصبغة كرام (اً مضاد al.,2008Arshad, وخصوصًا (

etة للمضادات الحیویة (البكتیریا المقاوم al.,2008,Arshad فضًال عن كونه مضادًا للعدید (

Kananمن الفطریات ( & Najar, للعدید من الطفیلیات وقاتال استخدم أیضا طاردا. و )2008

المعویة مثل الدیدان واالوالي المقاومة للعقاقیر الكیماویة، فضًال عن استخدامه في عالج طفیلي 

etالمالریا ( al., 2008,Arshad.(

كما أشارت العدید من الدراسات إلى مسؤولیة الحرمل عن حاالت اإلجهاض 

El-Dwairiلدى اإلناث الحوامل وانخفاض الخصوبة وٕانتاج الحیامن لدى الذكور ( &

Banihani,2007(.
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ر وهي یحتوي الحرمل على العدید من المواد الفعالة صیدالنیا المعزولة من الجذور والبذو 

,Harmaneمن التي تشمل كالB-carbolinعبارة عن أشباه القلویات مثل  Harmalol,

Harmaline, Harmineوكذلك مشتقاتQuinazoline مثلVasicine,

Vasicinone١شكل (ال) (Massoud , et al., ). وهذه القلویات تتركز في البذور 2002

Kametالناضجة ( , et al., 1970(.

VasicineHarmaline

) اثنان من المركبات العضویة المستخلصة من نبات الحرمل١الشكل (

,Anticancer)etLamchouriلألورام السرطانیة  امثبطcarbolin-Bستخدم ا

, 2000al.( إذ سبب انخفاضا ملحوظا في الورمtumouralا ُعد وبهذAntitumoural).,

2007et alZaker, وهذه الفعالیة تعود إلى قدرة (B-carbolin بشكل عام على تثبیط أنزیم

TopoisomeraseDNA الذي یلعب دورا حیویا في تضاعفDNA)Replication(

Malik) وأستقراریة الجینوم (condensationوتكثیف الكروموسوم ( & Nitiss , )، لذا 2004

للمضادات الحیویة والمضادة لألورام ، إال أن النتائج التي اً جیداً د اعتبرت هذه األنزیمات هدففق

Baeshinحصل علیها ( , et al., ) تشیر إلى امتالك المستخلص المائي ألوراق نبات 2008

Aspergillusمل تأثیرًا مطفرًا وقاتًال للفطر الحر  terreusونظرًا لكون الحرمل من النباتات

فقد صممت هذه الدراسة للتقصي عن وبشكل خاص البذور الواسعة االستخدام في الطب الشعبي 

في كونیدات الفطر قدرة المستخلص الكحولي لبذور نبات الحرمل على أحداث الطفرات الجینیة

A. amstelodami.

المواد وطرائق العمل
الكائن االختباري:

.Aمن الفطر A1(wA1)جرت الدراسة باستخدام الساللة  amstelodami وهي ساللة

التي حولت wA1یة ولكنها تحمل الطفرة التلقائیة ذات نمط بري بالنسبة لجمیع االحتیاجات الغذائ

,Caten)اللون األخضر البري للكونیدات إلى اللون األبیض والتي تم الحصول علیها .(1979

/ كلیة العلوم / قسم علوم الحیاة.من األستاذ الدكتور ساهي جواد ضاحي / جامعة الموصل 
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األوساط الزرعیة وظروف الزرع:
ن ی) إذ استخدم وسطCaten,1979إن األوساط الزرعیة وظروف الزرع هي كما وصفها (

Minimalن ألغراض النمو وهما كل من الوسط األدنى غیر المعضد یأساسی medium)M(

إلیه مواد االختبار.إذ أجریت جمیع االختبارات على هذا الوسط مضافاً 

Maltملح الطعام –ووسط مستخلص الشعیر  extract salt medium)MTS(

ویستعمل هذا الوسط للحصول على اكبر عدد من الكونیدات. وللحصول على نمو سریع أضیف 

Completeإلى الوسط الغذائي محلول اإلضافة الكاملة  supplement)C وبتركیز نهائي (

) وللحصول على مستعمرات عدیدة ومنفردة یسهل عدها أضیف إلى الوسط % (حجم/حجم٥قدره 

Sodiumالملحالغذائي deoxycholate) ویرمز لهD مایكرو  ٤٠٠) وبتركیز نهائي قدره

غرام / مل من وسط النمو.

Azaadenine-8تحضیر المحلول الخزین لنظیر األدنین 
مایكروغرام /  ٥٠٠٠وي على یحتAzaadenine-8تم تحضیر محلول خزین للنظیر 

INغرام من النظیر في اقل كمیة ممكنة من ٠.٥مل وذلك بإذابة  NaOH ثم أكمل الحجم إلى

Hoffmannمل باستعمال الماء المقطر حسب طریقة ( ١٠٠ & Malling, 1974.(

تحضیر مستخلصات بذور الحرمل:
مل من األسواق المحلیة وبعد تم الحصول على بذور نبات الحر :جمع وتصنیف الحرمل.أوالً 

/ جامعة الموصل بعدها الحیاةالتأكد من تصنیفه في المعشب النباتي التابع لقسم علوم

جرى تنظیف البذور من الشوائب  واألتربة وحفظ في الثالجة لحین البدء بتحضیر 

المستخلصات.

Riosحضر المستخلص المائي لبذور نبات الحرمل باعتماد طریقة .ثانیاً  , et al.,1987)(

ملغم/ مل من الماء المقطر المعقم وعقم  ٢٠٠بعدها حضر منه محلول خزین بتركیز 

 ٠.٢٢ذات حجم membraneMilliporeباستخدام مرشحات غشائیة   

  ).١٩٩٨(النعمان،

Grandحضر المستخلص الكحولي لبذور نبات الحرمل باعتماد طریقة (.ثالثاً  ,et al.,1988(

Verpoorteریقة (المحورة عن ط , et al.,1982من غرام 1إذابة  ت) . بعدها تم

Dimethylمل من المذیب العضوي  ٥المستخلص الكحولي الجاف في  sulfoxide

)DMSO دقیقة  ٢٠م ولمدة °٦٢) وعقم المستخلص بالبسترة عند درجة حرارة

  ).١٩٩٨(النعمان،
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Minimumتحدید التركیز المثبط األدنى  Inhibitory Concentration
(MIC)

 ةلكل من المستخلصات المائی(MIC)جرى تحدید التركیز األدنى المثبط للنمو 

الحاوي على تراكیز تصاعدیة من المستخلصات Mلبذور الحرمل باستخدام الوسط  ةوالكحولی

Pointمایكرو غرام/ مل وبإتباع طریقة الوخز  ٦٠٠٠الى  الصفراء من ابتد Inoculation

المضاف إلیه تركیز معین للمادة Mفي كل طبق A1عمل أربعة وخزات من الساللة وذلك ب

المدروسة وبعد أربع أیام من التحضین تم قیاس أقطار المستعمرات النامیة حول نقطة الوخز 

وجرى قیاس أقطار المستعمرات والنسبة المئویة للتثبیط لكل تركیز.

تحضیر العالق الكونیدي
.Aیدي للفطر حضر العالق الكون amstelodami من مزرعة حدیثة عمرها أربعة أیام

كونیدة / مل باستخدام جهاز ١٠٧وجرى تحدید تركیز العالق بCMTSمنماة على الوسط 

Haemocytometer.

عزل الطافرات وحساب تكرارھا
-8المقاومة للنظیرفقط تم عزل الطافرات التلقائیة والمستحثة بالمستخلص الكحولي 

Azaadenine ١٠مایكرو غرام / مل من وسط الزرع علمًا أن التركیز  ٥٠وقد استعمل بتركیز 

، وتم حساب تكرار حدوث A1لقتل الساللة األبویة یاً مایكرو غرام / مل من وسط النمو یعد كاف

). ١٩٩٩الطافرات على أساس عدد الكونیدات الحیة في العالق الكونیدي (جرجیس، 

تطفیري:دراسة التأثیر ال
جرى دراسة أربعة تراكیز متصاعدة من المستخلص الكحولي لبذور الحرمل وهي 

  ن:ی) مایكرو غرام/ مل من الوسط ألزرعي وذلك بأتباع طریقت٢٥٠٠، ٢٠٠٠، ١٥٠٠، ١٠٠٠(

Pretreatmentطریقة المعاملة المسبقة -١ method:
ها التراكیز السابقة من ألربع منقناني معقمة ثم أضیف ٦حضر عالق كونیدي ونقل إلى 

المستخلص الكحولي لبذور الحرمل مع  مراعاة ترك القنینة الخامسة بدون معاملة حیث تمثل 

المعاملة التلقائیة (معاملة الصفر) أو عینة السیطرة. تركت القناني األربع لمدة ساعة مع مراعاة 

الت  الخمس وجرى عزل الرج المتكرر بعدها اخذ جزء من العالق الكونیدي  لكل من المعام

  ).١٩٩٩الطافرات وحساب تكرارها(جرجیس، 
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أما القنینة السادسة فكانت تمثل عینة السیطرة الموجبة إذ عوملت الكونیدات فیها 

) للتأكد من قابلیة الساللة Azevedo,1970بالمطفر الكیمیائي حامض النتروز حسب طریقة (

A1.على الطفور عند معاملتها بمطفر معلوم

Growthطریقة النمو الوسیط -٢ mediated method:
مضافًا إلیها التراكیز األربعة MDفي هذه الطریقة یتم تحضیر أطباق حاویة على وسط 

بدون MDالمدروسة للمستخلص الكحولي لبذور نبات الحرمل، وروعي ترك بعض األطباق 

أیام  ٣وبعد التحضین  لمدة A1معاملة، بعدها لقحت تلك األطباق بالعالق الكونیدي للساللة 

م جرفت الكونیدات من األطباق الحاویة على التراكیز المدروسة وحضر العالق °٣٠بدرجة 

. هلكل تركیز ویجري عزل الطفرات وحساب تكرارها كل على حد ٠١٠الكونیدي غیر المخفف 

لعینة األول ل،وقسم إلى قسمینMDكما حضر عالق كونیدي أخر من جرف كونیدات األطباق 

الثاني لعینة السیطرة الموجبة باستخدام عامل مطفر (حامض النتروز). ،)٥السالبة (المعاملة 

وكما في طریقة المعاملة المسبقة من حیث طریقة العمل وعزل الطافرات وحساب تكرارها.

. التحلیل اإلحصائي٨
داؤد ( ٠.٠٥وتحت مستوى معنویة tجرى التحلیل اإلحصائي باستعمال باختبار 

  ).١٩٩٠والیاس، 

النتائج والمناقشة
التركیز األدنى المثبط من المستخلصین المائي والكحولي لبذور الحرمل:

مادة كیمیائیة على نمو أي كائن حي ألبد من معرفة  ةلدراسة التأثیر التطفیري ألی

رى تتبع ) لذا جBrusick,1980التركیز األدنى المثبط من تلك المادة على نمو ذلك الكائن (

صفرتركیزالالتأثیر التثبیطي للتراكیز المتصاعدة  من المستخلص المائي والكحولي اعتبارًا من 

.مایكروغرام/ مل من الوسط ألزرعي ٦٠٠٠إلى 
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.A: أقطار مستعمرات الفطر) ١(الجدول  amstelodami المزروعة على تراكیز مختلفة من

.المستخلص المائي لبذور نبات الحرمل (سم)

التركیز

ملمایكروغرام/

المكررات 
المتوسط

النسبة المؤویة 

للتثبیط % R1R2R3R4

٠٢.٢٥٢.٥٢٢.٢٥٢.٢٥-

١٠٠٠٢٢٢.٢٥٢.٥٢.١٢.٨٧

١٥٠٠٢٢٢٢٢.٠٠١١.١١

٢٠٠٠٢١.٨١.٧٢١.٨٨١٦.٤٤

٢٥٠٠١.٥١.٧٥١.٦١.٥١.٥٩٢٩.٣٣

٣٠٠٠١.٥١.٤١.٥١.٧١.٥٣٣٢.٠٠

٣٥٠٠١.٤١.٥١.٣١.٥١.٤٣٣٦.٤٤

٤٠٠٠١.٣١.٤١.٣١.٥١.٣٨٣٨.٦٧

٤٥٠٠١.٣١.٣١.٢١.٤١.٣٤٢.٢٢

٥٠٠٠١.٣١.٢١.٣١.٢١.٢٥٤٤.٤٤

٥٥٠٠١.٢١.٢١.٢١.١١.١٨٤٧.٥٦

٦٠٠٠١١.١١.١١.١١.٠٨٥٢.٢

لتدریجي مع زیادة أقطار مستعمرات الفطر التي أخذت بالتناقص ا )١جدول (الیبین 

% عند ٢.٨٧تركیز المستخلص المائي في وسط النمو إذ تراوحت النسبة المئویة للتثبیط بین 

غرام/ مل. یتبین من مایكرو ٦٠٠٠% مع التركیز ٥٢.٢غرام/مل و مایكرو ١٠٠٠التركیز 

ى ذلك أن المستخلص المائي لبذور نبات الحرمل له تأثیر تثبیطي ضعیف على نمو الفطر حت

غرام/ مل.مایكرو ٦٠٠٠عند تركیز 

أن التركیز المثبط األدنى للمستخلص الكحولي  الى )٢تشیر النتائج المبینة في الجدول (

غرام / مل، ارتفعت النسبة المئویة للتثبیط مایكرو ١٠٠٠% للتركیز  ٢٨.٠٩أعطى نسبة تثبیط 

وهذا یتفق ،%٨٩.٣٦ة تثبیط غرام / مل نسبمایكرو ٦٠٠٠بزیادة التركیز إذ أعطى التركیز 

Antifungalمع ما أشارت إلیه العدید من الدراسات السابقة عن الفعالیة المضادة للفطریات

المستخلص لمستخلص  نبات الحرمل المائیة والكحولیة والعالقة الطردیة بین نسبة القتل وتركیز

)Kanan & Najar, 2008(.
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.A: اقطار مستعمرات الفطر ) ٢(الجدول  amstelodami المزروعة على تراكیز مختلفة من

المستخلص الكحولي لبذور نبات الحرمل (سم).

التركیز

ملمایكروغرام/

المكررات 
المتوسط

النسبة المؤویة 

للتثبیط % R1R2R3R4

٠٢.٤٥٢.٣٢.٣٢.٣٥٢.٣٥-

١٠٠٠١.٦١.٥٢١.٦٥١.٦٩٢٨.٠٩

١٥٠٠١.٦١.٥١.٥٥١.٦٥١.٥٧٣٣.١٩

٢٠٠٠١.٥١.٥١١.٥١.٣٨٤١.٢٨

٢٥٠٠١١.٣١.٣١.٣٥١.٢٤٤٧.٣٤

٣٠٠٠١.١٠.٩١.٣١.٢١.١٣٥١.٩١

٣٥٠٠١١.١١.٢٠.٩١.٠٥٥٥.٣٢

٤٠٠٠٠.٦٥٠.٧١٠.٧٠.٧٦٦٧.٦٦

٤٥٠٠٠.٥٠.٥٥٠.٦٠.٤٥٠.٥٣٧٧.٤٥

٥٠٠٠٠.٤٥٠.٥٠.٤٥٠.٤٠.٤٥٨٠.٨٥

٥٥٠٠٠.٣٠.٤٥٠.٢٠.٣٠.٣١٨٧.٢٣

٦٠٠٠٠.٣٠.٣٠.١٠.٣٠.٢٥٨٩.٣٦

من النتائج السابقة نالحظ أن المستخلص المائي أعطى تأثیرًا تثبیطیًا ضعیفًا للفطر 

قتصر البحث على دراسة التأثیر التطفیري  للمستخلص ابالمستخلص الكحولي لذا  ةمقارنت

) ٢٥٠٠، ٢٠٠٠، ١٥٠٠، ١٠٠٠( االتیةالكحولي فقط، إذ تم اختیار التراكیز أألربعة 

McCann) إذ أشار (Sublethalراكیز تحت سامة (مایكروغرام/ مل بوصفها ت &

Ames,1978 إلى أن التعبیر عن الفعالیة التطفیریة یحدث عند تركیز أقل من المستوى السام (

Toxic level الن المستوى السام یكون مصحوبًا بتحطیمDNA.

التأثیر التطفیري للمستخلص الكحولي لبذور نبات الحرمل: 
ري للمستخلص الكحولي لبذور نبات الحرمل بطریقة التأثیر التطفی.١

المعاملة المسبقة 



…التأثیر  التطفیري للمستخلص الكحولي لبذور نبات الحرمل في 

٤٨٤

للنظیر) وعدد الطافرات المقاومة٦١٠(×حجم العشیرة المتوقعة :)٣(جدولال

8-Azaadenin المشاهدة بین كونیدات الساللة ١٠-٦(×وتكرارها (A1 من

ولي المعرضة لتراكیز مختلفة من المستخلص الكحA.amstelodamiالفطر 

للحرمل بطریقة المعاملة المسبقة مقارنة بمثیالتها غیر المعاملة وتلك المعاملة 

باعتباره مطفرًا معلومًا.حامض النتروزب

تركیز المستخلص 

الكحولي للحرمل 

مایكروغرام / مل  

R1R2R3
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٠٢١.٠٠٥٥٢.٦٢٢١.٠٠٦٠٢.٨٦٢٠.٠٠٥٧٢.٨٥

١٠٠٠١٨.٠٠٨٠٤.٤٤١٨.٦٠٧٥٤.٠٣١٩.٥٠٦٢٣.١٨

١٥٠٠١٧.٨٠٨٥٤.٧٨١٨.٠٠٨٢٤.٥٦١٨.٣٠٩٠٤.٩٢

٢٠٠٠١٧.٤٠٩٣٥.٣٥١٧.١٠٩٣٥.٤٤١٦.٧٧٩٨٥.٨٥

٢٥٠٠١٦.٥٠٩٠٥.٤٥١٦.٠٠٩٦٦.٠٠١٥.٢٧١٠٠٦.٥٥

HNO2١١.٤٦٢٠٠١٧.٤٥١١.٤٦٢٠٠١٧.٤٥٦.٦٧١٢٥١٨.٧٤

جبة). (السیطرة المو :المعاملة بحامض النتروزHNO2: بدون معاملة وتكراراتها تمثل التكرارات التلقائیة. ٠

-8للنظیر)المقاومة 6-10×لتكرار الطافرات(tالمقارنات اإلحصائیة باستخدام اختبار:)٤(الجدول

Azaadenin والمستحثة في كونیدات الفطرA. amstelodami المعرضة لتراكیز

المستخلص الكحولي لبذور نبات الحرمل بطریقة المعاملة المسبقةمختلفة من

تركیز المستخلص 

ذور الحرمل الكحولي لب

مایكروغرام / مل

المكررات
الخطأ ±المتوسط 

القیاسي

tقیمة 

المحسوبة R1R2R3

٠.٠٧٨±٠٢.٦٢٢.٨٦٢.٨٥٢.٧٧٨

٠.٣٧١٢.٩١±٤.٠٣٣.١٨٣.٨٨ ١٠٠٠٤.٤٤

٠.١٠٥١٥.١٠±٤.٩٢٤.٧٥ ٤.٥٦ ١٥٠٠٤.٧٨*

٠.١٥٤١٦.٠٧±  ٥.٥٥ ٥.٨٥ ٥.٤٤ ٢٠٠٠٥.٣٥*

٠.٣١٨٩.٩١±٦.٠٢ ٦.٥٥ ٦ ٢٥٠٠٥.٤٥*

HNO2٠.٤٣٣٤.٥٥±١٧.٤٥١٧.٤٥١٨.٧٤١٧.٨٨*
: المعاملة بحامض النتروز(السیطرة الموجبة). * : HNO2: بدون معاملة وتكراراتها تمثل التكرارات التلقائیة.  ٠

  . ٠.٠٥معنویة عند مستوى احتمالیة 

t(4) قیمة االحصاء :tحریة التي تقارن متوسط تكرار الطافرات لكل معاملة مع الربع درجات من درجات ال

متوسطها من معاملة السیطرة السالبة 



رافعة قادر وفادیة موفق

٤٨٥

قدرة المستخلص الكحولي لبذور نبات  )٤-٣(ینالجدولتبین النتائج الموضحة في 

.Aالحرمل على تطفیر كونیدات الفطر  amstelodami ١٠٠٠التراكیز األربعة ( عطتإذ أ ،

فرات المستحثة بالمستخلص التكرار الط تكروغرام/ مل معدال) مای٢٥٠٠، ٢٠٠٠، ١٥٠٠

 ١٠٠٠بالنسبة للتركیز  ٣.٨٨× ١٠-٦بین تراوحت Azaadenin-8الكحولي والمقاومة للنظیر

أعلى من معدل مایكروغرام/ مل وهي  ٢٥٠٠عند التركیز  ٦.٠٢ × ١٠- ٦مایكروغرام/مل إلى 

، وقد ٠.٠٧٨ × ١٠- ٦والتي كانت Azaadenin-8تكرار الطافرات التلقائیة المقاومة للنظیر

وجود ) ٠.٠٥(عند مستوى احتمالیة tأظهرت نتائج المقارنات اإلحصائیة باستخدام اختبار 

الجدولیة tفروقات معنویة بین متوسط تكرارات الطافرات التلقائیة والمستحثة إذ كانت قیمة 

أقل من قیمتها المحسوبة.  ٤.٠٣٢

للمستخلص الكحولي لبذور نبات الحرمل بطریقة التأثیر التطفیري.٢
النمو الوسیط:

للنظیر) وعدد الطافرات المقاومة٦١٠(×حجم العشیرة المتوقعة :٥الجدول

8-Azaadenin المشاهدة بین كونیدات الساللة ٦-١٠(×وتكرارها (A1 من الفطر

A.amstelodami حرمل الكحولي للالمستخلصالمعرضة لتراكیز مختلفة من

حامض النتروزبطریقة النمو الوسیط مقارنة بمثیالتها غیر المعاملة وتلك المعاملة ب

باعتباره مطفرًا معلومًا.

تركیز المستخلص 

الكحولي للحرمل 

مایكروغرام / مل  
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٠١٨.٥٠٢٥١.٣٥١٩.٤٦٣٤١.٧٥١٦.٠٠٤٥٢.٨١

١٠٠٠١٤.٦٦٦٨٤.٦٤١٨.٥٣٨٨٤.٧٥١٥.٠٠٧٥٥.٠٠

١٥٠٠١٣.٤٠٧٥٥.٥٩١٧.٦٠٩٥٥.٣٩١٤.٠٠٨٤٦.٠٠

٢٠٠٠١٢.٤٠٧٧٦.٢٠١٦.٠٠١٠٠٦.٢٥١٣.٢٠٩٠٦.٨٢

٢٥٠٠١١.٢٠٨٠٧.١٤١٥.٦٦١٠٦٦.٧٦١٣.٠٠٩١٧.٠٠

HNO2١١.٤٦٢٠٠١٧.٤٥١١.٤٦٢٠٠١٧.٤٥٦.٦٧١٢٥١٨.٧٤

(السیطرة الموجبة).:المعاملة بحامض النتروزHNO2: بدون معاملة وتكراراتها تمثل التكرارات التلقائیة.   ٠



…التأثیر  التطفیري للمستخلص الكحولي لبذور نبات الحرمل في 

٤٨٦

-8) المقاومة للنظیر6-10(×لتكرار الطافرات t: المقارنات االحصائیة باستخدام اختبار٦لجدول ا

Azaadenin والمستحثة في كونیدات الفطرA. amstelodami المعرضة لتراكیز

بطریقة النمو الوسیطالمستخلص الكحولي لبذور الحرمل مختلفة من

تركیز المستخلص 

الكحولي لبذور الحرمل 

روغرام / ملمایك

المكررات
الخطأ ±المتوسط 

القیاسي

tقیمة 

المحسوبة R1R2R3

٠.٤٣٦±٠١.٣٥١.٧٥٢.٨١١.٩٧

٠.١٠٧٦.٣٣±١٠٠٠٤.٦٤٤.٧٥٥٤.٨١*

٠.١٨٧.٨٢±١٥٠٠٥.٥٩٥.٣٩٦٥.٦٦*

٠.١٩٩٩.٣٠±٢٠٠٠٦.٢٦.٢٥٦.٨٢٦.٤٢*

٠.١١٢١١.١١±٢٥٠٠٧.١٤٦.٧٦٧٦.٩٧*

HNO2٠.٤٣٣٤.٥٥±١٧.٤٥١٧.٤٥١٨.٧٤١٧.٨٨*

: المعاملة بحامض النتروز  (السیطرة الموجبة).  * HNO: بدون معاملة وتكراراتها تمثل التكرارات التلقائیة.  ٠

  ٠.٠٥: معنویة عند مستوى احتمالیة 

t(4) قیمة االحصاء :tافرات لكل معاملة مع الربع درجات من درجات الحریة التي تقارن متوسط تكرار الط

متوسطها من معاملة السیطرة السالبة 

امتالك المستخلص الكحولي لبذور الى ) ٦- ٥( ینتشیر النتائج الموضحة في الجدول

.Aنبات الحرمل قدرة تطفیریة على كونیدات الفطر  amstelodami إذ أظهرت التراكیز األربعة

-٦وهي ( Azaadenin-8حثة المقاومة للعقارالمدروسة للمستخلص معدل تكرار الطافرات المست

وهذه النسب رتیب) على الت٦.٩٧ × ١٠-٦.٤٢،٦ × ١٠- ٥.٦٦،٦ × ١٠-٦،   ٤.٨١ × ١٠

. ومن خالل المقارنة اإلحصائیة  ١.٩٧ × ١٠- ٦أعلى بكثیر من معدل تكرار الطافرات التلقائیة

بین وجود فروقات معنویة وكما بین متوسط تكرار الطافرات التلقائیة والمستحثة بالمستخلص ت

.)٦موضح في الجدول(

ومن النتائج السابقة نالحظ أن معدل تكرار الطافرات یزداد تدریجیا مع زیادة تركیز 

,Masuda; ٢٠٠٥، الهاشميالمستخلص الكحولي لبذور الحرمل وهذا یتفق مع نتائج ( et

al.,2005.( 8للنظیر التلقائیة المقاومة كما أظهرت مقارنة بین متوسط تكرار الطافرات-

Azaadenin  المستحثة بالمطفر الكیمیائي حامض النتروز (عینة موجبة) وجود فرق معنوي و

وهي أكبر  ٢٥.٩٩المحسوبة ألربع درجات حریة t4إذ كانت قیمة  ٠.٠٥عند مستوى احتمالیة 

 الفطر منA1)، وهذا یدل على أن الساللة٤.٠٣٢الجدولیة التي بلغت (tمن قیمة 

A..amstelodamiقابلة للطفور وتستجیب للتأثیر التطفیري بحامض النتروز.هي ساللة



رافعة قادر وفادیة موفق

٤٨٧

نالحظ أن معدل تكرار الطافرات المستحثة بالمستخلص الكحولي لبذور نبات ومما سبق

بطریقة النمو الوسیط كانت أعلى من معدل تكرار Azaadenin-8للنظیرالحرمل المقاومة 

بطریقة المعاملة المسبقة وهذا یعود إلى أن Azaadenin-8للنظیرالمقاومة الطافرات المستحثة 

مضافا إلیه التراكیز CMDطریقة النمو الوسیط تزرع كونیدات الفطر على الوسط الكامل 

األربعة المدروسة للمستخلص النباتي وتحضن لمدة أربعة أیام وهذه الفترة تعد كافیة للفطر إلجراء 

لى المستخلص في أثناء نمو الغزل الفطري محوال المستخلص إلى مركبات العملیات االیضیة ع

ن المادة اوسیطة أو مركبات نهائیة جدیدة أدت إلى زیادة في معدل الطفور، ومن ناحیة ثانیة ف

التي تكون في حالة تضاعف (في النوى المنقسمة) تكون أكثر حساسیة للعوامل المطفرة، الوراثیة 

الل النمو الوسیط یهیئ الفرصة للنوى الطافرة لكي تتقاسم وتتكاثر في كما أن التطفیر من خ

أي انه یعمل على تضخیم التأثیر التطفیري للعامل Azaadenin-8غیاب المادة االنتقائیة

المطفر مما یزید عدد الطافرات ویساعد على اكتشافها حتى وان كان المطفر المدروس ضعیفًا 

)Kafer , et al., 1986.(

امتالك المستخلص الكحولي لبذور نبات )6، 4لموضحة في (الجدول اهر النتائج تظ

.Aالحرمل قدرة تطفیریة في كونیدات الفطر amstelodamiوهذا یتفق مع نتائج)Masuda, et

al.,2005(.أشارت العدید من الدراسات إلى دور كماB-carbolin أنزیم في تثبیطDNA

topoisomerase I)Sobhani, et al., في إزالة الحلزنة اً حیویاً ) والذي یلعب دور 2002

DNA)Malikالـ واستنساخ الفائقة وهي مرحلة مهمة تسبق عملیتي تضاعف  & Nitiss,

الخلیة تعجز آلیات DNA) وعلیه فقد یؤدي نقصان هذا األنزیم إلى حدوث عطب في 2004

DNAاإلصالح  repair mechanisms دي إلى نشوء الطفرة. وعلیه فان عن إصالحه مما یؤ

النتائج التي تم الحصول علیها من هذا البحث تبین وجود قدرة تطفیریة للمستخلص الكحولي 

لبذور الحرمل مما یشیر إلى احتمالیة كون بذور الحرمل مسرطنة لخالیا الكائنات حقیقیة النواة 

ومنها اإلنسان.



…التأثیر  التطفیري للمستخلص الكحولي لبذور نبات الحرمل في 

٤٨٨

المصادر العربیة:
). التأثیر التطفیري للترابسورالین واألشعة فوق البنفسجیة القریبة ١٩٩٩جرجیس، رافعة قادر (.١

Aspergillusفــــي الفطــــر  amstelodami أطروحــــة دكتــــوراه، كلیــــة العلــــوم، جامعــــة .

الموصل، العراق.

). الطــــرق اإلحصــــائیة لألبحــــاث الزراعیــــة، ١٩٩٠داؤد، خالــــد محمــــد و الیــــأس، زكــــي عبــــد (.٢

العراق. مطابع التعلیم العالي، الموصل،

). التــأثیر الجزیئــي لــبعض المستخلصــات النباتیــة ١٩٩٨النعمــان، أدیبــة یــونس شــریف حمــو (.٣

علــى نمــو وایــض عــدد مــن الجــراثیم الموجبــة والســالبة لصــبغة كــرام. أطروحــة دكتــوراه، كلیــة 

العلوم، جامعة الموصل، العراق.

ســتخلص أوراق نبــات ). تقــیم الســمیة الوراثیــة لم٢٠٠٥الهاشــمي، علویــة بنــت محمــد صــالح (.٤

الحرمــل باســتخدام اختبــار طفــرات العــوز الغــذائي فــي خمیــرة الخبــز. رســالة ماجســتیر .جامعــة 
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