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حث الطفرات المقاومة للستربتومایسین  في  Daucus carotaالتأثیر المضاد للتطفیر للجزر 
  والریفامبیسین في االنظمة البكتریة

  *الھام عبد الھادي خلف                               زھرة محمود الخفاجي 
  العراق/  جامعة بغداد/ معھد الھندسة الوراثیة والتقنیة الحیویة للدراسات العلیا 

  .العراق / جامعة الموصل / كلیة الزراعة /  األغذیةقسم علوم : العنوان الحالي * 
  

  الخالصة
 G12و ) G3  )Bacillus sppالمكون من ثالث سالالت مختلفة    G – systemاستعمل نظام 

  )spp  Arthrobacter ( وG27 ) spp Brevibacterium ( ة穘穘穘穘穘رام وحساس穘穘穘穘穘بغة ك穘穘穘穘穘ة لص穘穘穘穘穘الموجب
مللت穘穘穘ر م穘穘穘ن المض穘穘穘اد الحی穘穘穘وي / م穘穘穘ایكروغرام  ١٠البل穘穘穘ور البنفس穘穘穘جي ، وك穘穘穘ذلك حساس穘穘穘ة لتركی穘穘穘ز  لص穘穘穘بغة

اس穘穘穘穘تعملت ) . واس穘穘穘穘مات كروموس穘穘穘穘ومیة(مللت穘穘穘穘ر الریفامبیس穘穘穘穘ین / م穘穘穘穘ایكروغرام  ٢٠الستربتومایس穘穘穘穘ین  و 
درس ت穘اثیر عص穘یر  .السالالت لدراسة القابلیة التطفیریة لعصیر الجزر وكذلك القابلیة المضادة للتطفی穘ر 

مللتر م穘ن ع穘الق البكتری穘ا النامی穘ة ال穘ى الط穘ور / مایكرولتر )  ٢٠٠و ١٠٠ و ٥٠(راكیز مختلفة  تلجزر با
 و١بتراكی穘穘ز ) Cyclophosphamide  )Cpالعق穘穘ار  ت穘أثیروك穘ذلك . اللوغ穘ارتمي ف穘ي دارىء الفوس穘穘فات 

اب معام穘ل من عالق الخالیا ، على الس穘میة الخلوی穘ة للخالی穘ا بحس穘 مللتر/ مایكروغرام  ١٠٠ و ٥٠ و ١٠
والس穘穘میة الوراثی穘穘ة بحس穘穘اب ت穘穘ردد الطف穘穘رات المقاوم穘穘ة للستربتومایس穘穘ین ) Survival index  )Sxالبق穘穘اء 

 و ٥٠وھ穘ي ) المس穘تعملة(النتائج التي تم الحص穘ول علیھ穘ا ان التراكی穘ز الواطئ穘ة  أوضحت . والریفامبیسین
 واس穘穘میة الخلوی穘穘ة م穘穘ایكرولتر م穘穘ن عص穘穘یر الج穘穘زر غی穘穘ر م穘穘ؤثرة عل穘穘ى الس穘穘الالت س穘穘واء م穘穘ن ناحی穘穘ة ال ١٠٠

. م穘ن ناحی穘ة الس穘میة الخلوی穘ة والوراثی穘ة مایكرولتر فق穘د اظھ穘ر فعالی穘ة ض穘عیفة  ٢٠٠، اما التركیز الوراثیة 
ال穘穘ذي  ) مللت穘穘ر/ م穘穘ایكروغرام  ٥٠(  Cpم穘穘ایكرولتر لدراس穘穘ة الت穘穘داخل م穘穘ع المطف穘穘ر  ١٠٠اختی穘穘ر التركی穘穘ز 

ت穘穘穘ردد الطف穘穘穘رات المقاوم穘穘穘ة  النت穘穘穘ائج ان ل穘穘穘ھ س穘穘穘میة خلوی穘穘穘ة حی穘穘穘ث تن穘穘穘اقص معام穘穘穘ل البق穘穘穘اء وزاد أوض穘穘穘حت
اس穘穘穘تعمال العص穘穘穘یر م穘穘穘ع (درس الت穘穘穘داخل بمع穘穘穘امالت مختلف穘穘穘ة  . المحثوث穘穘穘ةللستربتومایس穘穘穘ین والریفامبیس穘穘穘ین 

النت穘穘ائج الت穘穘أثیر ال穘穘واقي لعص穘穘یر الج穘穘زر تج穘穘اه الس穘穘میة  وأظھ穘穘رتلمعامل穘穘ة الخالی穘穘ا ) المطف穘穘ر او بع穘穘ده او قبل穘穘ھ
الحیوی穘ة ، حی穘ث وف穘ر حمای穘ة تج穘اه الس穘میة ح穘ث الطف穘رات المقاوم穘ة للمض穘ادات  إخم穘ادالخلویة وكذلك ف穘ي 

  % . ١٠٠ – ٨٠الوراثیة تراوحت بین 
  

  المقدمة
 إح穘داثفي مجاالت الصناعة وغیرھا الى  اإلنسانیةزیادة الملوثات في البیئة نتیجة الفعالیات   أدت

 وآخ穘رون  ( McCann  ، ومعظم الملوثات ھي مركبات مطفرة للمواد الوراثیة  لإلنسانمشاكل صحیة 
م穘穘穘穘穘ن الم穘穘穘穘穘واد المس穘穘穘穘穘رطنة %  ٨٥، اذ تش穘穘穘穘穘یر العدی穘穘穘穘穘د م穘穘穘穘穘ن الدراس穘穘穘穘穘ات ال穘穘穘穘穘ى ان ح穘穘穘穘穘والي  ) ١٩٧٥، 

(Carcinogens)  ھي مواد مطفرة)Kier   ١٩٨٦ ، واخرون. (  
النباتی穘穘ة دور ف穘穘ي تثب穘穘یط فع穘穘ل الم穘穘واد المطف穘穘رة والمس穘穘رطنة ، فالدراس穘穘ات الوبائی穘穘ة الواس穘穘عة  ولألغذی穘穘ة

 األق穘穘لقارن穘穘ة بالمجتمع穘穘ات مذات التغذی穘穘ة النباتی穘穘ة اق穘穘ل  تش穘穘یر ال穘穘ى ان نس穘穘بة الس穘穘رطانات ف穘穘ي المجتمع穘穘ات
الغ穘ذاء نظ穘ام معق穘د و.  )٢٠٠١ ، وآخ穘رون  Kotake – Nara(اس穘تخداما للنبات穘ات ف穘ي غ穘ذائھا الی穘ومي 

عل穘穘ى بع穘穘ض المطف穘穘رات  احت穘穘واؤهالمض穘穘ادة للتطفی穘穘ر والتس穘穘رطن فض穘穘ال ع穘穘ن  یمك穘穘ن ان یح穘穘وي عل穘穘ى الم穘穘واد
م穘穘ن الس穘穘رطانات ف穘穘ي %  ٤٠ – ٣٠یمك穘穘ن ان یح穘穘ث  والمس穘穘رطنات ، ودل穘穘ت بع穘穘ض الدراس穘穘ات ال穘穘ى ان穘穘ھ

، لذلك انصبت الجھود لتحدی穘د الم穘واد المطف穘رة والمس穘رطنة ومض穘اداتھا  )١٩٨٦ ، Knudsen ( اإلنسان
 . In vitroالحی穘ة  األنظم穘ةاو داخ穘ل  In vivoحیویة مختلفة س穘واء خ穘ارج الجس穘م الح穘ي  أنظمةباستعمال 
 األم穘穘دقص穘穘یرة  أنظم穘穘ةالمطف穘穘رة والمس穘穘رطنة ومض穘穘اداتھا   المس穘穘تعملة للكش穘穘ف ع穘穘ن الم穘穘واد األنظم穘穘ةوتش穘穘مل 

، ومنھ穘穘ا اس穘穘تعمال ) ١٩٨١،   Sanو   Stich(وتس穘穘تعمل خ穘穘ارج الجس穘穘م الح穘穘ي او داخل穘穘ھ  األس穘穘ھلوھ穘穘ي 
مختلف穘ة او اس穘تعمال الفطری穘ات او الخم穘ائر مث穘ل  أعض穘اءالحش穘رات او م穘زار熬 خالی穘ا اللب穘ائن المش穘تقة م穘ن 

Saccharomyces cerevisiae  اوSchizosaccharomyces pombe ة穘穘ة  كأنظم穘穘اء مجھری穘穘إحی
  ) .١٩٨١،    San و Stich (حقیقیة النواة ، وكذلك استعمال البكتریا كأحیاء بدائیة النواة 

________________________________________  
  مستل من رسالة ماجستیر للباحثة االولى

  ٣٠/١/٢٠٠٨وقبولھ في   ١٩/١١/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث  
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لھ穘ا بكث穘رة ھ穘و   من انظمة البكتریا المس穘تعملة للكش穘ف ع穘ن المطف穘رات والمس穘رطنات او الم穘واد المض穘ادةو
التس穘رطن  ، استنادا الى ان تح穘ول الخالی穘ا م穘ن الحال穘ة الطبیعی穘ة ال穘ى حال穘ة) Ames system(ایمس  نظام

 الخالی穘انم穘و  تؤدي الى تغییر الصفات الموروث穘ة الت穘ي تس穘یطر عل穘ى) طفرة(تكون ناتجة عن تغییر جیني 
)Kada  رون穘ام ) . ١٩٨٦ ، واخ穘رى نظ穘ة االخ穘ة البكتری穘ن االنظم穘ومG- system   ى穘د عل穘ذي یعتم穘ال

الع穘زاوي  ( أع穘اله األنظمةبدال من الطفرات الراجعة المستخدمة في   Forwardطفرات مباشرة  إحداث
  Bacillus spp (G12(   G3مختلف穘穘ة  ألجن穘穘اسویض穘穘م النظ穘穘ام ث穘穘الث س穘穘الالت تع穘穘ود ) . ٢٠٠٤، 
) ِ◌Arthrobacter spp(  وG27  )Brevibacterium spp ( بغة穘ة لص穘ا موجب穘ف بكونھ穘ا تتص穘وكلھ

مللت穘ر / م穘ایكروغرام  ١٠كذلك حساسة للستربتومایسین بتركی穘ز وكرام وحساسة لصبغة البلور البنفسجي 
لیة التطفیری穘ة القاب إلیجادوقد استعملت  )واسمات كروموسومیة(مللتر الریفامبیسین / مایكروغرام  ٢٠و 

وم穘穘ن جھ穘穘ة ثانی穘穘ة ف穘穘ان معظ穘穘م الم穘穘واد العض穘穘ویة . ل穘穘بعض المطف穘穘رات القیاس穘穘یة والكش穘穘ف ع穘穘ن بع穘穘ض الم穘穘واد 
او تقل穘穘ل م穘穘ن انس穘穘یابیة تض穘穘اعف   DNAالمس穘穘رطنة ھ穘穘ي م穘穘واد مطف穘穘رة اذ یمك穘穘ن ان ت穘穘رتبط تس穘穘اھمیا ال穘穘ى 

DNA   ویعد مركب ،Cyclophosphamide  )Cp ( یة穘رة القیاس穘واد المطف穘ن الم穘م)Stich   وSan  
 Cytostaticانقس穘穘ام الخالی穘穘ا بع穘穘ض الس穘穘رطانات كون穘穘ھ م穘穘ن مثبط穘穘ات ، ویس穘穘تعمل ف穘穘ي ع穘穘الج ) ١٩٨١ ،
خاصة بعد ان یتعرض للعملیات االیضیة داخل الجسم   Genotoxicالمركب من المواد السامة وراثیا و
)Hales  ، و ١٩٨٢ Ghaskadbi  رون穘ي ) ١٩٩٢ ، واخ穘را ف穘ون مطف穘ذلك یك穘ول ،typhimurium  

S.   وE. coli  ائني穘یط اللب穘ام التنش穘تعمال نظ穘د اس穘عنS9 )Stich   وSan   ،ن ) . ١٩٨١穘ةوم穘األغذی 
ال穘穘ذي یع穘穘ود ال穘穘ى العائل穘穘ة ) Carrot  )Daucus carotaالحاوی穘穘ة عل穘穘ى الم穘穘واد المض穘穘ادة للتطفی穘穘ر الج穘穘زر 

وق穘د  ) .١٩٩٩الزرك穘اني ( الذي تحتوي جذوره على العدید من المواد الفعالة   Umbelliferaeالخیمیة 
  G-systemعص穘یر الج穘زر عل穘ى ح穘ث الطف穘رات ف穘ي س穘الالت  ت穘أثیراس穘تھدفت الدراس穘ة الحالی穘ة دراس穘ة 

  .المضاد للتطفیر  وتأثیره
  

  مواد البحث وطرائقھ
  G27و)  Arthrobacter spp◌ِ ( G12و ) G3   )Bacillus spp:  السయالالت البكتریయة المسయتعملة

)Brevibacterium spp ( داد / الوراثیة والتقنیة الحیویة للدراسات العلیا من معھد الھندسة穘جامعة بغ، 
 ٢٠مللت穘穘穘ر م穘穘穘ن المض穘穘穘اد الحی穘穘穘وي الستربتومایس穘穘穘ین  و / م穘穘穘ایكروغرام  ١٠س穘穘穘الالت حساس穘穘穘ة لتركی穘穘穘ز لوا

  . Crystal violetوحساسة للبلور البنفسجي  مللتر الریفامبیسین / مایكروغرام 
  : الغذائیة  األوساط

الشركة المنتج穘ة  إرشاداتحضر وفق  : ) England / Mastشركة(  Nutrient broth المرق المغذي
.  

 إرش穘ادات، حض穘ر وف穘ق )England / Mast ش穘ركة ( Blood base agar الయدم أسయاس أكయاروسయط 
  ) .١٩٧٨ ، وآخرون  Hedges(الدم  إضافةالشركة المنتجة  ودون 

مللت穘ر م穘ن  ١٠٠ف穘ي  ) England / Mast ش穘ركة (غ穘م م穘ن البیبت穘ون . و١حض穘ر باذاب穘ة :  ماء البیبتయون
  .واستعمل في تخفیف المزار熬 البكتریة الماء المقطر 

باس穘穘تعمال  ٥.٥حض穘穘ر ب穘穘رقم ھی穘穘دروجیني  : )Phsphate buffer  )PBS محلయయول دارىء الفوسయయفات
عملی穘ات التطفی穘ر وغس穘ل الخالی穘ا  إجراء، استعمل في  HCl محلول عیاري من حامض الھیدروكلوریك 

)Hudson   و Hay  ١٩٨٠. (  
  McCance  و   Harrigan(وف穘穘ق الط穘穘رق المتبع穘穘ة  ت穘穘م:   Viable count تحدیయయد العయయد العیوشయయي

١٩٧٦ (.  
  :مع بعض التحویر وكاالتي ) ١٩٨٠( واخرون   Laiاتبعت طریقة :  تحضیر عصیر النبات

س穘ت ، ثم ھر واألتربة األوساê إلزالةغرام من جذور الجزر المغسولة بماء الحنفیة  ١٠٠تم اخذ  
دق穘ائق عل穘ى  ٣لم穘دة ) China / Moulinetش穘ركة (  Blenderمبدئیا ثم وضعت في الخالط الكھرب穘ائي 

خ穘穘الل طبق穘穘ات م穘穘ن الش穘穘اش الطب穘穘ي ، ث穘穘م ت穘穘م تروی穘穘ق العص穘穘یر ب穘穘الطرد  الن穘穘اتجالس穘穘رعة المتوس穘穘طة ، رش穘穘ح 
دقیق穘穘ة ، عق穘穘م النم穘穘وذج بالترش穘穘یح باس穘穘تخدام مرش穘穘حات  ٢٠دقیق穘穘ة لم穘穘دة / دورة  ٣٠٠٠المرك穘穘زي بس穘穘رعة 

مللتر من العصیر ال穘ذي اس穘تعمل طازج穘ا ف穘ي  ٢٠تج ا، وكان الن )0.22µm Millipore filter(غشائیة 
ملغ穘م ف穘ي  ٥٠ بإذاب穘ةحض穘ر محل穘ول خ穘زین :  )Cyclophosphamide )Cpمحلول عقయار  .التجارب 

  . مللتر من الماء المقطر المعقم ، واستعمل المحلول لتحضیر التراكیز المختلفة  ١٠
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 الشكل ( ١ ) :  تاثیر  كمیات  مختلفة من عصیر 
G3 الجزر في معامل البقاء للساللة
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 Ajanta Indiaش穘ركة () Streptomycin sulphate(الستربتومایس穘ین :  ات الحیویయةمحالیل المضاد
 Stockحض穘رت محالی穘ل خزین穘ة ) SDIس穘امراء /  األدوی穘ةش穘ركة ( ( Rifampcin)والریفامبیس穘ین ) /

solutions  م穘穘ر المعق穘穘اء المقط穘穘ي الم穘穘ز . ف穘穘م ١٠٠االول بتركی穘穘اني / ملغ穘穘ر  والث穘穘م  ٢٠مللت穘穘ر ، / ملغ穘穘مللت
  .  لتحضیر التراكیز المطلوبة أسبو熬مدة خالل الجة لحین الحاجة وحفظت في الث

ت穘م باس穘تعمال الطریق穘ة المس穘تعملة ف穘ي معھ穘د :  على السالالت البكتریة Cpدراسة تاثیر عصیر الجزر و 
  ) .٢٠٠٤،العزاوي ( الھندسة الوراثیة 

  :فقد تم بثالث معامالت  Cpبین العصیر النباتي والمطفر اما دراسة التداخل 
مللت穘穘ر م穘穘ن ع穘穘الق الخالی穘穘ا / م穘穘ایكرولتر  ١٠٠عومل穘穘ت الخالی穘穘ا بعص穘穘یر الج穘穘زر بتركی穘穘ز :  المعاملయయة االولయయى

 PBS م ، ث穘穘م غس穘穘لت الخالی穘穘ا بمحل穘穘ول  ٣٧ْدقیق穘穘ة بدرج穘穘ة ح穘穘رارة  ١٥لم穘穘دة ) باعتب穘穘اره التركی穘穘ز المالئ穘穘م (
) مالئ穘穘穘مالتركی穘穘穘ز ال(مللت穘穘穘ر / م穘穘穘ایكروغرام  ٥٠بتركی穘穘穘ز  Cpالمطف穘穘穘ر  وأض穘穘穘یفوعلق穘穘穘ت ب穘穘穘المحلول نفس穘穘穘ھ 

، وس穘穘میت  PBSفص穘穘لت الخالی穘穘ا وغس穘穘لت ب穘穘المحلول  م ، بع穘穘دھا  ٣٧ْدقیق穘穘ة بدرج穘穘ة  ١٥وحض穘穘نت لم穘穘دة 
  ) .Ca/Cp(المعاملة 
  ) Cp/Ca(ثم بعصیر النبات ثانیا وسمیت  أواللخالیا بالمطفر اوفیھا تم معاملة  : الثانیةالمعاملة 

م穘ع  Cpوفیھ穘ا ت穘م م穘زج المطف穘ر) Ca+Cp( النبات م穘ع المطف穘رمعاملة الخالیا بعصیر : المعاملة الثالثة 
 ،الربیع穘穘ي (قب穘穘ل االس穘穘تعمال س穘穘اعات  ٣ م لم穘穘دة  ٣٧ْالنب穘穘اتي وحض穘穘نت النم穘穘اذج بدرج穘穘ة ح穘穘رارة  العص穘穘یر
 م ، وم穘ن  ٣٧ْدقیق穘ة بدرج穘ة ح穘رارة  ١٥في معاملة الخالی穘ا لم穘دة  المحالیل الناتجة  ، ثم استعملت)٢٠٠٠

  .ثم فصلت الخالیا وغسلت 
مللت穘ر م穘ن وس穘ط الم穘رق  ٥ف穘ي  األخی穘رةوبعد فصل وغس穘ل الخالی穘ا تعل穘ق  هأعالفي جمیع التجارب 

 م للتعبی穘ر الظ穘اھري ع穘ن  ٣٧ْبدرج穘ة ح穘رارة  الث穘انيالمغذي ویحدد العد العیوشي لھ穘ا ، ث穘م تحض穘ن للی穘وم 
 و Miller (الطف穘رات ، اذ یح穘دد الع穘دد الح穘ي وع穘دد الطف穘رات المقاوم穘ة للستربتومایس穘ین والریفامبیس穘ین 

Miller ،١٩٧٢ ( .  
  .وتم اخذ معدالت القیم في الحسابات  )وبثالث مكررات (  ثالث مرات أعالهلتجارب اكررت 

وت穘穘ردد الطف穘穘رات ) Survival index  )Sxت穘穘م تحدی穘穘د معام穘穘ل البق穘穘اء  :والحسయయابات  اإلحصయయائيالتحلیయయل 
Mutant frequency  )Mx () Eckardtو Haynes ، ین ) .١٩٨١穘穘ة ب穘穘روق المعنوی穘穘رت الف穘穘اختب 

  .) ١٩٥٥،    Duncan( سطات باستعمال اختبار دانكن متعدد الحدود المتو
  

  النتائج والمناقشة
للكش穘穘ف ع穘穘ن المطف穘穘رات ومض穘穘اداتھا ، وجمی穘穘ع  األم穘穘دالبكتری穘穘ة للفح穘穘وص قص穘穘یرة  األنظم穘穘ةتس穘穘تعمل 

م穘ن القواع穘د النتروجینی穘ة ل穘ذا ف穘أن أي  محدد  مزدوجة وبتكرار أشرطةتتكون مادتھا الوراثیة من  األحیاء
البكتری穘ة تس穘تعمل  األنظم穘ةكم穘ا ان ) . ١٩٧١،  Ames(ن ح穘ي یمك穘ن ان یس穘تعمل لتحدی穘د المطف穘رات ك穘ائ

و   Haroun(الحیوانی穘ة  األنظم穘ةللتزوید بالمعلومات حول المواد السامة التي ال یمكن الكشف عنھ穘ا ف穘ي 
Ames ، امة ومن المعروف ان التأثیر.  )١٩٨١穘ز الس穘ن التراكی穘ل م穘ل  المطفر یحدث بتراكیز اق穘ویمث ،

معام穘穘ل البق穘穘اء    ٣ و ٢ و١وتوض穘穘ح االش穘穘كال  الدال穘穘ة علی穘穘ھ  اح穘穘د المؤش穘穘رات المھم穘穘ة Sxمعام穘穘ل البق穘穘اء 
  . على التوالي عند استعمال كمیات متزایدة من عصیر الجزر   G27 , G12 ,G3للسالالت 

  

  

  

  

  

وتح穘穘穘穘穘穘穘دد ق穘穘穘穘穘穘穘یم 
مب穘穘دئیا إلعط穘穘اء فك穘穘رة  معامل البقاء 

مللت穘ر / م穘ایكرولتر  ٢٠٠ و ١٠٠ و ٥٠استعمل عصیر النبات بكمی穘ات عن القابلیة التطفیریة للمواد وقد 



  ٢٠٠٨ )٣(العدد ) ٣٦(المجلد               )      ISSN 815-316 X(مجلة زراعة الرافدین                          

 

الشكل ( ٢)  :  تاثیر كمیات مختلفة من عصیر الجزر في معامل 
G12 بقاء الساللة
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الشكل ( ٣) : تاثیر كمیات  مختلفة من عصیر 
G27 الجزر في معامل البقاء للساللة
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الشكل ( ٤ ) : تاثیر ٢٠٠ مایكرولتر من العصیر 
في حث الطفرات المقاومة للستربتومایسین ف穘ي 
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الشكل ( ٥)  : تاثیر ٢٠٠ مایكرولتر من 
المستخلص في حث الطفرات المقاومة للریفامبیسین 
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وق穘د ح穘ددت ق穘یم المعام穘ل ب穘ین ) . ٢٠٠٤الع穘زاوي ، (من عالق الخالیا المأخوذة من الطور اللوغارتیمي  
للمطف穘穘رات الض穘穘عیفة ، أم穘穘ا الق穘穘یم األق穘穘ل م穘穘ن  ٠.٩٥ – ٠.٨٦للم穘穘واد غی穘穘ر المطف穘穘رة ، والق穘穘یم  ١.٠ – ٠.٩٦
، بینم穘穘ا تص穘穘بح الم穘穘ادة س穘穘امة فیم穘穘ا اذا أعط穘穘ت )  ١٩٨١واخ穘穘رون ،   Leifer(ف穘穘رة فتع穘穘د م穘穘واد مط ٠.٨٥

ویالح穘ظ ان الكمی穘ات المس穘تعملة ل穘م ت穘ؤد ال穘ى ) . ١٩٨١،  Amesو   Haroun( ٠.٥معام穘ل بق穘اء قیمت穘ھ 
ق穘د اث穘ر بع穘ض ) م穘ایكرولتر ٢٠٠(خفض القیم عن الح穘دود الحرج穘ة وان ك穘ان التركی穘ز االعل穘ى المس穘تعمل 

عل穘ى الت穘والي ل穘ذلك تم穘ت دراس穘ة ت穘أثیره  ٠.٩٦و  ٠.٩٧وأعط穘ى ق穘یم   G27 , G3ت الس穘الال ف穘يالش穘يء 
على حث الطفرات وذلك الن معامل البقاء وان كان یعطي مؤشرا لعملیات التطفیر إال انھ ال یح穘ل مح穘ل 

،  Tweastو   Green(فحص التطفیر وإنما یكون مكمال لھ ل穘ذلك ینص穘ح بدراس穘تھ قب穘ل فح穘ص التطفی穘ر 
١٩٨١ ،Leifer   ، ین ) ٤(ویوضح الشكل ) .   ١٩٨١واخرون穘ة للستربتومایس穘رات المقاوم穘ردد الطف穘ت

  .للطفرات المقاومة للریفامبیسین ) ٥(للسالالت الثالث  والشكل 
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  Cytotoxicityللخالی穘ا  مالس穘ا ت穘أثیرهفق穘د درس   Cpام穘ا المرك穘ب  .وظھور الطفرات ) ١٩٨١ ،

ویوض穘穘ح .   Genotoxicityبحس穘اب معام穘ل البق穘穘اء ، وحس穘اب ت穘ردد الطف穘穘رات مؤش穘را للس穘میة الوراثی穘穘ة 
ف穘穘穘ي معام穘穘穘ل بق穘穘穘اء   مللت穘穘穘ر/ م穘穘穘ایكروغرام  ١٠٠  و ٥٠ و  ١٠ و١ ت穘穘穘اثیر المطف穘穘穘ر بتراكی穘穘穘ز ) ٦(الش穘穘穘كل 

  .) والتراكیز تم اختیارھا وفق تجارب اولیة(السالالت 
ف穘穘穘ي ح穘穘穘ث الطف穘穘穘رات المقاوم穘穘穘ة  Cpلمطف穘穘穘ر للمرك穘穘穘ب الت穘穘穘أثیر ا انفتوض穘穘穘ح) ٨ و٧( الش穘穘穘كالنام穘穘穘ا 

  .للستربتومایسین والریفامبیسین على التوالي 
ت穘穘أثیرا مطف穘穘را اذ أدى ال穘穘ى زی穘穘ادة ف穘穘ي ت穘穘ردد الطف穘穘رات م穘穘ع زی穘穘ادة التركی穘穘ز  Cpویالح穘穘ظ ان للمرك穘穘ب 

 Dose – response curveوالتي تعد من اھم المؤشرات العتبار المادة مطفرة أي ان ھناك ما یسمى 
                   )  Eckardt و Haynes ،د )  ١٩٨١穘ویع ،Cp   ا穘ي البكتری穘یة ف穘رات القیاس穘ن المطف穘م

Salmonella typhimurium  )Haroun   وAmes  ،١٩٨١. (  
وم穘穘ن المش穘穘اكل المھم穘穘ة الت穘穘ي تع穘穘اني منھ穘穘ا أنظم穘穘ة الفح穘穘وص قص穘穘یرة األم穘穘د مث穘穘ل فح穘穘ص ایم穘穘س او 

Bridges  ا穘او نظام استعمال بكتریB. subtilis   لب穘ذائي الص穘ط الغ穘ع الوس穘ط م穘رة تخل穘واد المطف穘ان الم
الذي یجرى فیھ الفحص وفي ھذه الحال穘ة  س穘تكون الخالی穘ا ف穘ي تم穘اس مس穘تمر م穘ع الم穘واد والت穘ي یمك穘ن ان 

، وآخ穘رون  Bartsch(تؤثر على النتائج ، كما یمكن ان تتفاعل المواد مع مكون穘ات الوس穘ط وم穘ادة االك穘ر 
تجارب الالحقة  لھذه الدراسة تم معاملة الخالیا في محیط س穘ائل خ穘الي وفي التجارب اعاله وال) . ١٩٧٦

ث穘穘م غس穘穘ل الخالی穘穘ا إلزال穘穘ة بقای穘穘ا الت穘穘أثیر ، وذل穘穘ك الن ) PBSأي اس穘穘تعمال (م穘穘ن الم穘穘واد الت穘穘ي تس穘穘بب الت穘穘داخل 
  DNAمالمسة المادة في السائل للخالیا لمدة محدودة  ھي األفضل للكشف عن الم穘واد الت穘ي ت穘ؤثر عل穘ى 

تھا او متأیضاتھا وھذا یعني ان ھناك عملیة تعرض واحدة ، ولذلك فان التح穘ري ع穘ن الم穘واد ولیس مشتقا
باستعمال األطباق یعتریھ النقص وال یصلح للعمل الروتیني ، وقد طورت طریقة األطب穘اق ال穘ى اس穘تعمال 

د الم穘راد دقیق穘ة م穘ع الم穘وا ٣٠ – ٢٠عملیة تعلیق الخالیا في السائل حی穘ث تحض穘ن الخالی穘ا البكتری穘ة لم穘دة  
الكشف عنھا قبل استعمالھا في األطباق ، وبھ穘ذه الطریق穘ة ت穘م الكش穘ف ع穘ن العدی穘د م穘ن الم穘واد الت穘ي تعط穘ي 
نتائج سالبة او تكون ضعیفة التطفیر بطریقة االطباق ولكنھا أظھرت نتائج موجب穘ة عن穘د اس穘تعمال طریق穘ة 

  ) . ١٩٧٧وآخرون ،   Yahagi(التطفیر بالسائل التي ھي أكثر كفاءة 
ا ان زیادة نضوحیة الخالیا عند الحدود الخارجیة  تزید من الحساسیة لذلك ف穘ان س穘الالت ایم穘س كم

للتقلی穘穘ل م穘穘ن من穘穘ع دخ穘穘ول الم穘穘واد ال穘穘ى داخ穘穘ل الخالی穘穘ا بواس穘穘طة األغش穘穘یة  rfaق穘穘د ط穘穘ورت باس穘穘تعمال طف穘穘رات 
穘穘رام  ةـالخارجی穘穘بغة ك穘穘البة لص穘穘ا الس穘穘للبكتری)Kier رون穘穘١٩٨٦ ، واخ (穘穘تعملة ف穘穘الالت المس穘穘ا الس穘穘ي ، ام

ھي موجبة لصبغة كرام وبذلك تم تج穘اوز مش穘كلة النض穘وحیة ، وتع穘د مش穘كلة النض穘وحیة ـالدراسة الحالیة ف
  ) .١٩٨١،   Tweastو   Green(مھمة بالنسبة للمواد التي تحتاج الى تنشیط ایضي 
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الشكل ( ٩)  : تاثیر التداخالت المختلفة في معامل البقاء 
لسالالت االختبار
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والكمی穘ة  Cpمللت穘ر م穘ن المطف穘ر  /مایكروغرام  ٥٠تم اختیار التركیز  أعالهوعلى ضوء التجارب 
مالئم穘ة لدراس穘ة الت穘داخل ب穘ین العص穘یر والمطف穘ر ف穘ي حمای穘ة مایكرولتر من عصیر الج穘زر كتراكی穘ز  ١٠٠

وعص穘یر   Cpتاثیر كل م穘ن ) ٩(ویوضح الشكل . الخالیا من القتل وحمایتھا من حصول عملیة التطفیر 
معام穘穘穘ل البق穘穘穘اء مث穘穘穘ل اس穘穘穘تعمال الج穘穘穘زر لمعامل穘穘穘ة الخالی穘穘穘ا قب穘穘穘ل اس穘穘穘تعمال المطف穘穘穘ر الج穘穘穘زر وت穘穘穘داخلھما عل穘穘穘ى 

)Ca/Cp (المطفر استعمال و穘العصیر بعد معاملة الخالیا ب)Cp/Ca ( ر穘ع المطف穘یر م穘تعمال العص穘واس( 
Ca+Cp)   مقارنة بالسیطرة السالبة وھي دون اضافة أي من المواد .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

لى انخفاض معامل البقاء للسالالت الثالثة بف穘روق معنوی穘ة ع穘ن الحال穘ة ویالحظ ان المطفر قد ادى ا
ل穘穘م تك穘穘ن ذات ف穘穘روق معنوی穘穘ة ع穘穘ن  الت穘穘أثیرات، وتظھ穘穘ر نت穘穘ائج الت穘穘داخالت ان )  الس穘穘یطرة الس穘穘البة(الطبیعی穘穘ة 

  . السیطرة السالبة عند استعمال عصیر الجزر لوحده بینما كانت الفروق معنویة عند المقارنة بالمطفر 
ح穘穘ث الطف穘穘رات ف穘穘ي الس穘穘الالت ال穘穘ثالث بالنس穘穘بة للطف穘穘رات المقاوم穘穘ة  ف穘穘ير الت穘穘داخالت اع穘穘اله ام穘穘ا ت穘穘أثی

  .)١١(والطفرات المقاومة للریفامبیسین موضحة في الشكل ) ١٠(للستربتومایسین موضحة في الشكل 
اثر في حث الطف穘رات وقت穘ل الخالی穘ا ولك穘ن ل穘یس بص穘ورة  Cpویتضح من النتائج اعاله ان المطفر 

عملیات القت穘ل  والتطفی穘ر ھ穘ي عملی穘ات غی穘ر معتم穘دة عل穘ى بعض穘ھا وان كان穘ت عملی穘ات القت穘ل  متوازیة الن
تعطي مؤشرا ما لعملیات التطقیر اال ان األولى ال تحل محل عملیة التطفیر بل تع穘د دراس穘تھا مكمل穘ة كم穘ا 

ف穘ة ویتضح ان عصیر الجزر قد حم穘ى الخالی穘ا م穘ن التطفی穘ر بكا ) . ١٩٨١واخرون ،   Leifer(ذكر انفا 
ح穘穘ث طف穘穘رات الستربتومایس穘穘ین حی穘穘ث  المع穘穘امالت ولك穘穘ن ب穘穘درجات متفاوت穘穘ة ونت穘穘ائج حمای穘穘ة الخالی穘穘ا م穘穘ن 

  . )١٣(وطفرات الریفامبیسین في الشكل ) ١٢(موضحة في الشكل 
سواء بالنس穘بة لطف穘رات %) ١٠٠(وقد انفرد الجزر لوحده او مع المطفر في توفیر الحمایة الكاملة 

عن穘د اس穘تعمالھ قب穘ل  G27ریفامبیسین ولكنھ لم یوفر مثل ھذه الحمایة لساللة مقاومة الستربتومایسین او ال
المطف穘ر وان كان穘穘ت الطف穘穘رات المس穘تحثة اق穘穘ل م穘穘ن حال穘ة اس穘穘تعمال المطف穘穘ر لوح穘ده ، وكان穘穘ت أكث穘穘ر الس穘穘الالت 

  . G3استجابة لوجود العصیر النباتي وتجاوز تأثیر المطفر ھي الساللة 
الكش穘ف عنھ穘ا باس穘تعمال األنظم穘ة قص穘یرة األم穘د ص穘نفت ال穘ى  والمواد المضادة للتطفیر والتي یمك穘ن

وھي التي توقف عمل المطفر او طالئعھ قبل إح穘داث الض穘رر  Desmutagensمضادات تطفیر مباشرة 
ام穘穘ا الص穘穘نف ) . ١٩٨٦واخ穘穘رون ،  Kada(ف穘穘ي الم穘穘ادة الوراثی穘穘ة ول穘穘ذلك ف穘穘ان اغلبھ穘穘ا تعم穘穘ل خ穘穘ارج الخالی穘穘ا 

وتعمل على حمایة المادة الوراثیة بمن穘ع تثبی穘ت  Bioantimutagensالثاني ھو مثبطات التطفیر الحیویة 
الطفرات وبالتالي تعمل على الحد من ضرر المطف穘ر بع穘د إص穘ابة الم穘ادة الوراثی穘ة أي یك穘ون عملھ穘ا داخ穘ل 

ویمكن ان تعم穘ل الم穘واد المض穘ادة للتطفی穘ر بع穘دة آلی穘ات مث穘ل كس穘ح ). ١٩٩٧،   Bronzetti(الخالیا الحیة 
المتول穘穘دة نتیج穘穘ة للتع穘穘رض لإلش穘穘عا熬 او كونھ穘穘ا ن穘穘واتج ) Free radicals scavengers( الج穘穘ذور الفعال穘穘ة

العالیة والتي تم تجنبھ穘ا ف穘ي الدراس穘ة الحالی穘ة عن穘د اختی穘ار التراكی穘ز االیضیة او الدفاعیة  عرضیة للعملیات
   .المالئمة بتجارب أولیة
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الشكل ( ١٠ ) : تاثیر التداخالت المختلفة بین المطفر والجزر في 
حث الطفرات المقاومة للستربتومایسین
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الشكل ( ١٣) : النسبة المئویة للحمایة التي تضفیھا 
التداخالت المختلفة من المطفر والجزر على الطفرات 

المقاومة للریفامبسین المحثوثة
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الشكل ( ١٢ ) : النسبة المئویة للحمایة التي تضفیھا 
التداخالت المختلفة من المطفر والجزر على حث 

الطفرات المقاومة للستربتومایسین
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الشكل  ( ١١) :تاثیر التدخالت المختلفة بین المطفر والجزر في 
حث الطفرات المقاومة للریفامبیسین
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穘穘العالی 熬ر穘穘ة ان الج穘穘ائلة الحقیق穘穘ة الس穘穘تعمال األنظم穘穘دل باس穘穘ن ان تع穘穘تمرة یمك穘穘ة والمس)Haroun   و
Ames  ،اله ) ١٩٨١穘ر اع穘ا ذك穘ة كم穘ن . والذي استعمل في الدراسة الحالی穘یراویمك穘ل لعص穘لجزر ان یعم

داخل االنظمة الحیوی穘ة نظ穘را الحتوائ穘ھ عل穘ى ع穘دد م穘ن   Bioantimutagens كمضاد للمطفرات الحیویة
 Glutathion – S – transferaseال穘ذي یع穘د م穘ن المحف穘زات إلن穘زیم  D- limoneneالمركب穘ات مث穘ل 

)Lam   ، ١٩٩٤واخرون . (  
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والعوامل المحورة للتطفیر یمكن الكش穘ف عنھ穘ا ف穘ي البكتری穘ا كم穘ا ف穘ي اس穘تعمال الكش穘ف ع穘ن الم穘واد 
ر غی穘ر لعملی穘ة التطفی穘%  ٢٠المضادة لألكسدة والفیتامینات والمضافات الغذائیة ، وقد عدت نسبة التثبیط 

، وھناك عالقة وثیقة بین الم穘واد المس穘رطنة والمطف穘رة الت穘ي تظھرھ穘ا بكتری穘ا )  ١٩٨١،   Rosin(مھمة 
Salmonella  ع穘وتستخدم بشكل رئیس للكشف عن المواد التي تتفاعل مDNA   ي穘رة ف穘د مطف穘ذه تع穘وھ

المعروفة س穘ابقا ، البكتریا المذكورة ولذلك تستعمل للكشف عن المسرطنات من المواد غیر المستعملة او 
  McCann% ( ٩٠ – ٧٠وتولی穘穘د الس穘穘رطانات ال穘穘ى   Salmonellaوتص穘穘ل العالق穘穘ة ب穘穘ین التطفی穘穘ر ب穘穘ـ  

ی穘ة ، فم穘ثال الم穘واد الت穘ي ئولكن ھذه قد تكون لصنف معین او محدد م穘ن الم穘واد الكیما)  ١٩٧٥واخرون ، 
لك تج穘رى لھ穘ا فح穘وص ل穘ذ) ١٩٧٧واخرون ،   Prival(تؤدي الى العقم ھي مطفرات بكتریة بشكل عام 

قصیرة األمد قبل استعمالھا في تجارب الحیوان穘ات ، ولك穘ن بع穘ض الھرمون穘ات او الم穘واد الت穘ي ت穘ؤثر عل穘ى 
یمكن ان تؤدي ال穘ى اض穘طراب االنقس穘ام الخل穘وي ولكنھ穘ا ال تتفاع穘ل  Microtubulesالھیكل الخلوي مثل 

 ) .١٩٨١،   Amesو   Haroun(لذلك ال یمك穘ن الكش穘ف عنھ穘ا بفح穘وص التطفی穘ر البكتری穘ة   DNAمع 
)  ١٩٧٨،   Anon(فح穘ص قص穘یر األم穘د للكش穘ف ع穘ن الم穘واد الكیماوی穘ة المس穘رطنة  ٣٠وھناك اكثر من 

ولك穘穘ن ال یوج穘穘د نظ穘穘ام واح穘穘د یمك穘穘ن ان یكش穘穘ف ع穘穘ن ك穘穘ل المطف穘穘رات او المس穘穘رطنات ، كم穘穘ا ان العدی穘穘د م穘穘ن 
穘穘واد المس穘穘ن الم穘穘د م穘穘د العدی穘穘ذلك توج穘穘ات وك穘穘ي الحیوان穘穘رطنة ف穘穘دو مس穘穘رات ال تب穘穘ث المطف穘穘ي ال تح穘穘رطنة الت

الطف穘穘رات ف穘穘ي األنظم穘穘ة قص穘穘یرة األم穘穘د ، ل穘穘ذلك توص穘穘ي الجھ穘穘ات المختص穘穘ة مث穘穘ل منظم穘穘ة الص穘穘حة العالمی穘穘ة 
)WHO   ،١٩٩٣ ( 熬و穘باستعمال مجموعة من الفحوص سواء داخل االنظمة الحیة او خارجھا ومن الن

穘ددات العتب穘رة القصیرة والطویلة االمد للكشف عن المواد ، وقد وضعت عدة شروط ومح穘واد مطف穘ار الم
)Kier   ، ١٩٨٦واخرون  . (  
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ABSTRACT 

G-system was used to study the cytotoxicity and genotoxicity of carrot  
root juice. The system composed of three bacterial strains: G3 (Bacillus spp), 
G12 (Arthrobacter spp), G27 (Brevibacterium spp). The strains are Gram 
positive, sensitive  to crystal violet, Streptomycin (10µg / ml) and Rifampicin 
(20µg / ml) (Chromosomal markers). Effect of carrot root juice at different 
concentrations 50, 100, 200µl on log culture suspended cells was studied. 
Cyclophosphamide (Cp) drug (Mutagen) was used at 1, 10, 50, 100 µg/ml. The 
juice and the mutagen were tested for cytotoxicity by estimating the survival 
index (Sx), and genotoxicity by estimating the mutant frequency of 
Streptomycin and Rifampicin resistance. Results showed that low conc (s) (50, 
100µl) of carrot juice had no cytotoxic or genotoxic effect, while 200µl had 
slight cytotoxic and genotoxic activity, therefore 100µl quantity was used for 
subsequent investigations. Cp had both cytotoxic and genotoxic activity. The 
effect of different combinations between carrot and Cp was studied (Using 
juice and mutagen together, treating cells with juice before and after mutagen 
treatment), the results revealed that carrot juice provided cells with high 
protection against cytotoxicity and genotoxicity, the protection effect ranged 
80– 100 %. 
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