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 باالمينوبترين والترايميثوبريم في  Vigna radiate تأثيرات معاملة بذور الماش 

 هوكالس هفعالية انزيم الداي هيدروفوليت ردكتيز ونمو بادرات
 

 نهال عزت جمعة ساجدة عزيز عبود                                                   
 جامعة الموصل كلية العلوم/ قسم علوم الحياة/

 

 (2014/ 5/ 26  ُقبل؛   2014/ 3/ 2  ُاستلم)
 

 الملخص
10تراكيتالباااا قباااال تراعت ااااا Vigna radiate معاملااااة بااااشور المااااا  أشااااارا جتااااا     

-1، 10
-2،10

-3 ،10
-4 ،10

ماااان  مااااو ر 5-
المشااتم ماان قااا   كااال ر وجمااو البااادراا والمعااد ا أاااوال الجااشو ر، الااا اجاضااا  فاا  جساابة اجباااا البااشو ا ميجااوبترين والترايميبااوبريم 

ملغم/لتار  0.5( وBA)ملغم /لتر مان الباجتاياال أدجاين  2.0 ( المتود باMS) سيقان بادراا الما  الجامية ف  وسا موراشي  وسكوك
المساتالص مان كاال  سايقان  (،DHFRحساساية أجاتيم الاداي ريادروفوليا ردكتيات )وااتلضا  .(NAAمن الجضبالين حام  الاليك )

10عجاد تركيات اإلجاتيملضعالياة  ا  % تببياا53 سبب األميجوبترين المببا المستادم. تبترين والترايمبوبريم بااتالف جوع وتركيالما  لألميجو 
-

األميجااوبترين. أباارا ايضااا أضااافة المشاااب اا الااا  تاايبيرماان  للتااارايمبوبريم علااا الضعاليااة أقاالالتببيااا    التاايبيركااان  فاا  حااين ،مااو ر 4
% اجاضاا  فا  51وبعا  المكوجااا الالوياة للكاال . حصال  اابجام  علي ا الكال  بصورة كبيارة علاا الاوتن الر األوساا الغشا ية ال
10 ة للكااال  عجااد وجااود األميجااوبترين بتركيااتاكمياااة الضوليااا الكلياا

10ت امااو ر أو الترايميبااوبريم بتركياا 4-
مااو ر، فاا  حااين سااببا أضااافة  3-

10)األميجااوبترين 
ماااا  ماااوا  RNAو DNA  كميااة الااااضوليا وكميااااة البااروتين واألحمااا  الجوويااة بجوعي ااا فاا 100%مااو ر( تبباايا 1-

 االيا الكال . أتاش جما التغيراا ف  المحتوياا الالوية جماا مشاب ا لتلك التغيراا ف  فعالية أجتيم الاداي ريادروفوليا ردكتيات والاوتن
 للكال . بار ال
                                   

                                     .الداي ريدروفوليا ردكتيت ،الترايميبوبريم ا ميجوبترين، ،  الما كال :كلمات الدالةال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Effects of  Vigna radiate Seeds Treatment by Aminoptrine and  Trimethoprim 

in the Activity of Dihydrofolate Reductase Enzyme and its Seedlings, Calli 

Growth 
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ABSTRACT 

 The results of Vigna radiate seeds treatment before planting with aminoptrine and 

trimethoprim at 10
-1

, 10
-2

,10
-3

,10
-4 

and 10
-5

 molar to decrease in the rate of germination, average 

length of roots and growth of seedlings and calli derived from Vigna radiate seedling segments that 

grown on Murashige and Skoog (MS) medium supplement with 2.0 mg/l benzyladenine (BA) and 

0.5mg/l naphthalene acidic acid (NAA).The sensitivity of DHFR, isolated from Vigna radiate 

callus, to aminoptrine or trimethoprim varied depending on the type and concentrations of inhibitor 

used. Aminoptrine caused 53% inhibition of DHFR at 10
-4 

M, however the inhibitory effect of 

trimethoprim on DHFR was less than that of aminoptrine. 

Also addition of inhibitors to the media greatly affected the fresh weight and other cell 

constituents. There was a 51% decrease in the total folate content in the presence of 10
-4

M 
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aminoptrine or 10
-3

M trimethoprim. Addition of aminoptrine at 10
-1

M caused a 100% inhibition in 

the folate, proteins, nucleic acids content and callus death after 30 days of growth. 
The pattern of changes in cell constituents of callus grown on media with inhibitors was 

similar to that of DHFR activity and fresh weight of callus.   
 

                          Keywords:  Vigna radiate  callus, Aminoptrin, Trimethoprime,  Dihydrofolate reductase. 
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  المقدمة
حاويااة شرة كربااون واحاادة مباال المبيلااين تسااارم المساااعداا األجتيميااة لحااام  الضولااك ماان التترارياادروفوليا فاا  جقاال وحااداا   

( والبروتيجااا فا  Basset et al., 2005وتشاترك فا  العدياد مان التضااعالا الحيوياة لبجااض األحماا  الجووياة ) ،والمبيال والضورمايال
شه الوظا ف (. إن جقصان أو تببيا تكوين تلك المساعداا األجتيمية يؤدي الا التيبير ف  ر2011)عبود وعتا،  جسم الكا ن الح 

ن يعماالن علااا تببايا فعاليااة اجاتيم الااداي رياادروفوليا يالحياتياة وتببيا ااا. يعاد األميجااوبترين والترايميبباريم ماان مشااب اا الضوليااا اللااش
( فاا  االيااا األحياااض المج ريااة واللبااا ن والجباتاااا وشلااك للتشااابي الكبياار بااين تركيب مااا الكيميااا   وتركيااب حااام  DHFRردكتياات )
المساتالص مان  DHFRتايبير األميجاوبترين والترايمباوبريم علاا فعالياة اجاتيم  تجاولا العديد مان الدراسااا (.1991)الجلب ، الضولك 

وقلاة  (،;Vilcheze and Jacob, 2012 ; Hyaun et al., 2012 Elshaer et al., 2012االياا األحيااض المج رياة واللباا ن )
يم المساتالص مان الاالياا الجباتياة، فقاد در  تاابير األميجاوبترين علاا جماو باادراا الباات ض تلك الت  درسا تيبيررما فا  فعالياة األجات 

(Suzuki and Iwai,1970) (  وتابير األميجوبترين والترايمبوبريم ف  جمو اجاواع الكاال  المشاتم مان ترارة الشامMohammed 

et al., 1989b  2012عباود واضايرa,(  ومان الاا )Mohammed et al., 1991( ومان الحباة الساوداض )الادليم  وعباود، ; 

2006b 2008، عبود.) 

دراساة فا   ،كال  الماا  اتااجبأي  حام  الضولك ودوره ف  جمو  افترضا الدراسة الحالية، لقلة المعلوماا المتوفرة عن        
والجماو لاالياا  با جقسااميجااا وعالقت اا بجاض األحما  الجووياة والبروتتوظيف الضوليا ودوره ف   بيي وف م بع  الجواجب المتعلقة 

     المبباة لعملية بجا  ا. األميجوبترين والترايمبوبريمكمشاب اا الضوليا  استادامن االل بصورة غير مباشرة م الكال ،
 

 المواد وطرائق العمل      
 اختبارات تأثير مشابهات الفوليت في انبات البذور 

% لمادة دقيقتاين، وغسال ا جيادا بالمااض المقاار المعقام، بام  96بمعاملت اا باالكحول األبيلا  بتركياتبشور الما  المعقماة سااحيا ترعا 
 بتراكياات متعااددة  ةجقل ااا الااا دورام تجاجيااة حاويااة علااا األميجااوبترين والترايمبااوبريم كاال علااا حااد

10
-1،10

-2،10
-3،10

-4،10
مااو ر وباارقم  5-

اضااجة الجمااو فاا  ح حضظااا العيجاااا فاا ملااة مقارجااة. المقااار بااد  ماان المشاااب اا كمعا وأسااتعمل الماااض ساااعة  24( لماادة 6.9رياادروجيج  )
بام وضاعا فا  أاباام بتاري حاوياة علاا أورام ترشاي    ْم، غسلا البشور بالماض المقار المعقم عدة ماراا،25 ±2 حرارة و  ظروف الظالم 

(. بعاد سابعة أياام مان ±2 مْ 25 فا  الظاالم وبدرجاة حارارة )( ، حضظا العيجاا ف  حاضاجة الجماو 2011رابا بالماض المقار)عبود وعتا،
 التراعة حسبا جسبة األجباا واول الجشور للبادراا الجامية.

 تأثير مشابهات الفوليت في نمو الكالساختبارات   
لاا الاا لمادة دقيقتاين، بام جق 96% محلاول الكحاول ا بيلا  بتركياتملليتر من  250بغمررا ف   بشرة( 50) بشور الما  عقما

ماض( لمدة سب  دقا م وغسلا عدة مراا بالماض المقار المعقام، جقلاا  )قاصر: 1:2محلول رايبوكلورايا الصوديوم )القاصر( بجسبي
( المعقاام وحضااجا البااشور Arnon and Hoagland, 1944) Arnonالبااشور المعقمااة الااا دوارم تجاجيااة حاويااة علااا وسااا 



 ..............با ميجوبترين Vigna radiate تيبيراا معاملة بشور الما  
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جقلاا الباشور الجامياة الاا حاضاجة الجماو المج اتة  ْم لحاين باتوا الجاشير،25±2بدرجاة حارارة المتروعة ف  الظالم ف  حاضجة الجمو و 
 .ساعة ظالم للحصول علا البادراا المعقمة 8و إضاضةساعة 16 لوك  وبتعاقب يوم  لمدة  1500 إضاضةبالضوض بشدة 
 BAملغم/لتاار ماان  2.0  بإضااافة( الماادعم Murashige and Skoog, 1962 )MSوسااا اسااتحداك الكااال   أسااتادم

 وبياواليوما  20من  بادراا الما  بعمر  المستيصلةوضعا قا  السيقان اش (  2012)عبد الرتام، NAAلتر من  ملغم/ 0.5و
ضااضةْم 25±2 ، وحضظا العيجاا ف  حاضجة الجمو ف  ظروف حرارة MSسم علا رشا الوسا الغشا   1 اا سااع 8سااعة/  16 وا 

وساااا  مااال مااان15الجماااو الاااا دوارم تجاجياااة حاوياااة يوماااا مااان  30غااام تقريباااا بعاااد 0.3بة باااوتن مساااتحظاااالم. جقلاااا قاااا  الكاااال  ال
10  التراكيت من بإضافةا ستحداك شاتي ومدعما 

-5
-10

 ا ميجوبترين او الترايميبوبريم بصورة مجضصلة.من  مو ر1-
  يالبروتين بة للكالس ومحتواه تقدير االوزان الرط

كاااال  الجاااام  فااا  ا وسااااا الحاوياااة علاااا األميجاااوبترين و الترايمباااوبريم وكاااال  معاملاااة المقارجاااة بعاااد حااددا ا وتان الراباااة لل
( فاا  تقاادير كميااة Lowry et al.,1951اريقااة  وري ) اسااتادما يومااا ماان الجمااو علااا تلااك األوساااا الغشا يااة. 30مضاا  فتاارة 

 البروتيجاا الكلية ف  الكال  المشتم من سيقان الما .
 مية األحماض النووية الكلية تقدير ك  

(. وحاددا كمياة الحاام  الجاووي المجقااوص Cherry, 1962) Cherryكمياة األحماا  الجووياة الكلياة باتبااع اريقاة  قادرا
(، وماان حساااب الضاارم بااين الكميااة الكليااة Giles and Mayer, 1967) Mayerو Giles (( حسااب اريقااةDNAاألوكسااجين )

 .RNAدا كمية الحام  الجووي الرايبوتي حد DNAلألحما  الجووية وكمية 
 المحتوى الكلي للفوليت 

 ( ف  تقدير كمية الضوليا الكلية لكال  سيقان الما .(AOAC, 1950الاريقة المايكروبايولوجية  استادما
  DHFR)الداي هيدروفوليت رديكتيز ) إلنزيمالفعالية النوعية  تقدير

    ملاا  مااو ر  50بتركياات المااجظم فوسااضيا  بوتاساايوم ماان محلااول 3ساام3يومااا بوجااود  30غاام ماان كااال  الساايقان بعماار 1.0سااحم      
(7 pH  فاا  راااون اتفاا  مباارد )كمااال ( بتسااليا Romany PG-1545) ساااة ج ااات التااردداا فااوم الصااوتيةاسااحم الااليااا بو  وا 

فاا   واسااتاداميدقيقااة لماادة ساااعة(، دورة/ 9000باجيااة لماادة جصااف دقيقااة. ااااش الرا اام المتكااون بضعاال ااارده مركتيااا) شبشبااة/ 20000
 قيا  فعالية ا جتيم. 

 340الضااو   لمحلااول التضاعاال عجااد الاااول المااوج   ا متصاااصالحاصاال فاا   ا جاضااا ماان  DHFRأجااتيم  فعاليااةقيسااا 
(. يتكااون محلااول التضاعاال بحجاام ج ااا   1997( ماا  بعاا  التحااويراا )عبااود، Osborn and Huennekens, 1958جاااجوميتر )

ملا  ماو ر مان الاداي ريادروفوليا،  0.15، 6.6مل  مو ر من محلول البوتاسيوم فوساضيا الماجظم بارقم ريادروجيج   40من  3سم3
ملاااا  مااااو ر ماااان  12(، Mercaptoethanol,2ملاااا  مااااو ر ) EDTA، 10ملاااا  مااااو ر  NADPH ،0.1ملاااا  مااااو ر ماااان  0.5

Mgso4  ْم. 30 رجة حرارة دقا م وبد 10وكمية من مستالص األجتيم والتحضين لمدة 
 

 النتائج
 البادرات  تأثير مشابهات الفوليت في نمو 

( الااا ان المعاملااة المساابقة لبااشور جباااا المااا  بتراكياات ماان مشاااب اا الضوليااا المسااتادمة قباال تراعت ااا اد  1) الجاادوليشااير 
10ر بتركياات الجساابة الااا الجصااف تقريبااا بعااد معاملاة البااشو  اجاضضاا، فقااد اإلجباااافاا  جساابة  اجاضااا الاا 

مااو ر ماان األميجااوبترين  3-
10و

أياام مقارجاة بمعادل أااوال  8واضا  فا  معادل أااوال الجاشور بعاد مادة جماو  اجاضاا وحصل ايضا  مو ر من الترايميبوبريم، 2-
 الجشور للبادراا الجامية من بشور معاملة بالماض المقار فقا )معاملة المقارجة(.
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ــذور المــاش1الجــدول   ــات ب ــوبريم واطــوال Vigna radiate : نســا انب ــوبترين والترايميث ــز مختلفــة مــن االمين ــة بتراكي    المعامل
 جذورها بعد ثمانية ايام من النمو

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .يمبل الااي القياس   ،كل قيمة تمبل معدل عشرة قراضاا                     
 

 تأثير مشابهات الفوليت في االوزان الرطبة للكالس 

األوسااا الغشا ياة  معدل الوتن الراب بااتالف تركيات مشااب اا الضولياا المضاافة الاا ااتالف( الا 2الجدول ) تشير بياجاا
10التركيات   وجوعيت ا. وأد

ي الاا اللاون البجا  مقارجاة ماو ر مان األميجاوبترين والترايميباوبريم الاا ماوا معظام جساي  الكاال  وتحولا 1-
 بالكال  ال   شي اللون األاضر الجام  علا األوساا الغشا ية الاالية من مشاب اا الضوليا )معاملة المقارجة(.

 

ـــأثير :2الجـــدول  ـــن ااضـــافة  ت ـــددة م ـــز متع ـــي ألتراكي ـــوبريم ف ـــوبترين والترايميث                 BAالحـــاوي علـــ    MSوســـط االســـتحدا  مين
 30بعـد فتـرة نمـو  سـيقان المـاش النـامي لكـالس  الـوزن الرطـامعـدل ملغم/لتـر( فـي  0.5) NAA/لتر( وملغم 2.0)

 يوما
 )%( الحاصل في الوزن الطري النخفاضا   )غرام(  معدل الوزن الطري  )موالر( التركيز مشابهات الفوليت

 ميجوبتريناأل

10
-5 

3.521  0.321 93 

10
-4 

02.55  0.232 56 

10
-3 

0.786 0.201 86 

10
-2 

0.405    0.133 93 

10
-1 

- 100 

 الترايميبوبريم

10
-5 

3.700  0.121 63 

10
-4 

3.088  0.213 74 

10
-3 

1.393  0.341 76 

10
-2 

0.433 0.221  93 

10
-1 

0.301  0.087 95 

  0.221 0 5.800  )ماض مقار( معاملة المقارجة

 .موا االيا الكال  - ،بل الااي القياس يم  ،ضااكل قيمة تمبل معدل عشرة قرا 
 

 DHFR مال نزيتأثير مشابهات الفوليت في الفعالية النوعية 

المضااافة فاا  وساااا ا سااتحداك فااا  اجاضااا  الضعالياااة الجوعيااة  جاااتيم مشاااب اا الضولياااا  تااايبيرتشااير البياجاااا الاااا اسااتمرار 
DHFR  10الااا الجصااف تقريبااا عجااد اضااافة

10ترين ومااو ر  ماان األميجااوب 4-
مااو ر ماان الترايميبااوبريم الااا الوسااا، لااوحظ تيااادة  3-

 معدل أطوال الجذور)سم( نسبة االنبات)%( التراكيز)موالر( مشابهات الفوليت

 األميجوبترين

10
-5 

80 1.80 0.30 
10

-4 
75 1.30 0.11 

10
-3 

50 0.85 0.02 

10
-2 

40 0.52 0.02 

10
-1 

0 0 

 الترايميبوبريم

10
-5 

90 1.95 0.80 

10
-4 

80 1.55 0.32 

10
-3 

70 0.93 0.24 

10
-2 

50 0.65 0.11 
10

-1 
30 0.45 0.03 

2.5 100 ماض مقار    معاملة المقارجة 0.61 
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بتركيات   كال مان ا ميجاوبترين والترايميباوبريماضاافة التببيا م  تيادة تركيات المشااب اا المضاافة الاا تلاك األوسااا، فا  حاين سابب 
10

 (.3%)الجدول 100مو ر الا جظام التضاعل الا تببيا فعالية ا جتيم بجسبة  1-
األمينــوبترين والترايميثـــوبريم فـــي وســط اســـتحدا  الكـــالس ونعــام التفاعـــل فـــي فعاليــة انـــزيم الـــداي  إضـــافةتـــأثير : 3الجــدول  

 (In vitro( و)In vivo)يوما 30هيدروفوليت ردكتيز المستخلص من كالس سيقان الماش بعمر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   .القياس  يمبل الااي معدل بالبة قراضاا  كل قيمة تمبل
 .االل دقيقة واحدة من التضاعل لكل ملغم بروتين NADPH : كمية ا جتيم الالتمة  كسدة مايكرومول واحد منلإلجتيمالضعالية الجوعية  ٭

 

 تأثير مشابهات الفوليت في المحتوى البروتين الكلي للكالس

المضافة ف  وسا اساتحداك الكاال  اجاضاا  واضا  فا  كمياة الباروتين  التراكيت العالية من األميجوبترين والترايميبوبريم ادا 
 (.4 يوما من الجمو )الجدول 30الكلية للكال  بعد 

 تأثير مشابهات الفوليت في المحتوى الكلي من األحماض النووية 
اا الضولياا التراكيات المتبايجاة مان مشااب  بإضاافةاجاضضاا  RNAو DNA ( باين كمياة األحماا 4بياجاا الجادول ) توض 

10واصوصا اضافة التركيت 
 مو ر من األميجوبترين والترايميبوبريم. 1-

 

يومـــا مـــن نمـــوه  علـــ  وســـط  30فـــي كـــالس ســـيقان المـــاش بعـــد   RNA,DNAمســـتوى البروتينـــات واحمـــاض  4: الجـــدول  
ابهات ملغم/لتــر( بوجــود تراكيــز متعــددة مــن مشــ 0.5) NAAملغــم /لتــر( و2.0) BAالمــدعم بـــMS االســتحدا  

 الفوليت

 ت الفوليتمشابها
 ٭)مايكروغرام/دقيقة/ملغرام بروتين( DHFR إلنزيمالفعالية النوعية 

 )%( لتثبيطا   In vitro لتثبيط )%(ا   In vivo التركيز )موالر(

 األميجوبترين

10-5 
40.21   0.321 24 30.65    0.212 41 

10-4 
27.12  0.421 53 19.52   0.342 63 

10-3 
19.81   0.221 63 6.31    0.444 88 

10-2 
 4.16  0.432 93 1.51    0.322 97 

10-1 
 1.00   0.213  98 0 100 

 ببريميالترايم

10-5 
40.12 0.323  20 32.35  0.431 38 

10-4 
32.51 0.222 39 27.03  0.215 48 

10-3 
25.55  0.331 52 11.36  0.253 78 

10-2 
7.21 0.212 88 4.26   0.333 92 

10-1 
2.31 0.233 97 0 100 

  0.3 26 0 52.22 0.565 0 53.12 )ماضمقار(معاملة المقارجة

 التركيز )موالر( مشابهات الفوليت
 الكلي   البروتيني المحتوى

 (ملغرام/غرام وزن طري)
مايكروغرام/غرام وزن ) DNAكمية 

 (طري
  RNAكمية 

 (مايكروغرام/غرام وزن طري)

 ا ميجوبترين

10-5 
0.801  0.032 12.01   0.321 108.10  0.546 

10-4 
0.722  022.0 11.03   0.324 97.08  0.453 

10-3 
0.503   0.111 8.41  0.222 84.15  0.545 

10-2 
0.228  0.035 6.21  0.321 59.00  0.323 

10-1 - - - 

 الترايميبوبريم

10-5 
1.08  0.232 13.24  0.111 132.24  0.332 

10-4 
0.93  0.077 12.20  0.121 128.10   0.434 

10-3 
0.83  0.088 11.42  0.432 111.93  0.457 

10-2 
0.56  0.055 8.98  0.333 79.93 0.099 
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   القياس  الااي  ،كل قيمة تمبل معدل بالبة قراضاا 

 تأثير مشابهات الفوليت في المحتوى الكلي للفوليت

اتدادا  إش DHFRلاجما اجاضاا  فعالياة اجاتيم  لياا اتااش جمااا مشااب ا  فا  محتاو  الضو تظ ر البياجاا ان ا جاضا  الحاصل 
 (.5 ا ميجوبترين والترايميبوبريم م  تيادة تراكيترما ف  األوساا الغشا ية الجام  علي ا الكال  )الجدول بإضافةجسب التببيا 

 

ـــاش بعـــد  :5 الجـــدول                 BAالمـــدعم بــــ MSوســـط يومـــا مـــن النمـــو علـــ   30محتـــوى الفوليـــت الكلـــي لكـــالس ســـيقان الم
 ملغم/لتر( وتراكيز متعددة من مشابهات الفوليت0.5) NAAملغم /لتر( و 2.0)

 .القياس  الااييمبل   ،كل قيمة تمتلك معدل بالبة قراضاا       
 

 المناقشة

قاد يعات  الاا المساتوياا المرتضعاة مان  ان عدم حصول اجباا البشور عجد التراكيت العالية من األميجوبترين والترايميبوبريم ،
 Dihydrofolate( و )Jabrin et al., 2003ف  البشور الكاملة )  Dihydropteroate synthetaseحام  الضولك وا جتيمين 

reductase( )Suzuki and Iwai,1970)، إلجباااتشرب البشور بالماض يحضت ا جتيمااا لبجااض مركبااا الضولياا الضارورية  ان اش 
 الاشي يعمال علاا بد  من الداي ريدروفوليا DHFR بإجتيمالبشور وجمو البادراا، ويسارم ف  ارتباا الترايميبوبريم او األميجوبترين 

مساببا مجا  تكاوين التتراريادروفوليا  Competitive Inhibition بايا فعالياة األجاتيم، ويعاد راشا الجاوع  مان التببايا تببيااا تجافساياتب
 وبالتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  مجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  تكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوين مركباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الضوليااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااارورية لالجقسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام والجمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو 

(Hyaun et al., 2012.)  الااا تبباايا الااداي رياادروفوليا  فاا  المحتوياااا الالويااة للكااال  ا جاضااا وماان المحتماال ان يضساار
الي اا )الجلبا ،  8و 2شرة الكرباون رقام  بإضاافةوبالتال  تببيا تكوين التتراريادروفوليا الاشي تشاارك مشاتقاتي فا  بجااض حلقاة البياورين 

ا لااايااا  بالتب التاايبيرواد  رااشا  Al-Taee et al., 2013; 2013)( وفاا  بجاااض جيوكلوتيااد البااايمين )الاااا   واااارون ،1991
الموجااود فاا  الاليااة )عبااود  DNAالتاا  تعتمااد اساسااا علااا كميااة  RNAوبالتااال  اجاضااا  فاا  كميااة  DNAفاا  كميااة  ا جاضااا 
لااليااا الكاااال  علاااا األوسااااا  RNAو DNAفااا  البروتيجااااا ماا  اجمااااا كمياااة  ا جاضااا (. ان تشاااابي اجمااااا 2012aواضااير، 

فا  البروتيجااا واألحماا  الجووياة اد  الاا اجاضاا  الاوتن  ا جاضاا وان اقتاران  لا األميجوبترين والترايميبوبريمالغشا ية الحاوية ع
فااا  كاااال  سااايقان الماااا  عجاااد أضاااافت ما الاااا  DHFRتببااايا األميجاااوبترين والترايميباااوبريم لضعالياااة اجاااتيم  سااابب الرااااب للكاااال . ان

10-1 
0.32  0.011 3.35  0.121 33.56 0.321 

  0.121 22.99  0.545 188.31 0.221  2.53 )ماضمقار(معاملة المقارجة

 التراكيز)موالر( مشابهات الفوليت
كمية الفوليت الكلية مايكروغرام /غرام وزن 

 طري
النسبة المؤية 

 %(100لالنخفاض)

 األميجوبترين

10
-5 

1.222  0.078 40 

10
-4 

0.995  0.333 51 

10
-3 

0.532  0.0 02 74 

10
-2 

0.225  0.055 98 

10
-1 

- 100 

 الترايميبوبريم

10
-5 

1.312  0.421 35 

10
-4 

1.111  0.300 45 

10
-3 

0.732  0.121 51 

10
-2 

0.443  0.065 78 

10
-1 

0.200  0.0 31 90 

  0.400 0 2.031 )ماض مقار(معاملة المقارجة
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10األوساااااا الغشا يااااة بتركياااات
المسااااتالص ماااان االيااااا كااااال  الااااا   DHFR مألجااااتيلتببيا مااااا كااااان ممااااابال مااااو ر لكاااال مج مااااا،  1-

(. ان 2012b( وكااال  جباااا تراارة الشاام  )عبااود واضااير، 2006b( وكااال  جباااا الحبااة السااوداض )الاادليم  وعبااود، 1997)عباود،
تقال In vitro ف  حالة اضافت ما الا جظام التضاعال  DHFR% تببيا لضعالية اجتيم 100 المسببةتراكيت الترايميبوبريم واألميجوبترين 

، وربما يعات  راشا In vivoتببياا لضعالية ا جتيم عجد اضافت ما الا الوسا الغشا    المسببةمرة تقريبا عن التراكيت  1000اكبر من 
الا اجاضا  قابلية امتصااص االياا الكاال  ل اشه المشااب اا مان الوساا الغاشا   او الاا تحاايم قسام مج اا دااال الاالياا او وجاود 

 In( ودااال الجظاام )In vitroااار  الجظاام ) DHFRان اجاضاا  فعالياة اجاتيم و لتلاك المشااب اا دااال الاالياا  ماةجوع مان المقاو 

vivo بوجود الترايميبوبريم واألميجويترين يؤكد بان رشه المشاب اا متاصصة ف  تببيا اجتيم )DHFR (Crosti, 1981                                                    .)                          

 تايبيرااوبشلك يمكن القول بان رشه الدراساة اضاافا جباتاا جديادا )الماا ( فا  تقاجاة تراعاة ا جساجة الجباتياة وضاحا في اا 
مة اجظمة التراعة الجسيجية بديال عن الجباا الكامل فا  تضساير بعا  الجواجاب المتعلقاة ضمشاب اا الضوليا عليي، وكما معروف مال

حام  الضولك بصورة غير مباشرة بسبب سرعة اجقساام االياراا وجماو اجساجت ا مبال اجساجة الكاال  تمتلاك قابلياة عالياة علاا  بيي 
(، وان أي تببايا لبجااض راشه المركبااا ياؤدي بالتاال  الاا أجاضاا  فا  جماو Jabrin et al., 2003بجااض واساتادام مركبااا الضولاك )

 (. Ekman, 1982الااليا او موت ا )
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